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FÖRORD.
j

Pressa korta lefnadstockningar hafva varit intagna i tid-

ningen Malmberget. Da de nu på begäran ntgifvas i

bokförin, sker sådant utan alla anspråk.

Anledningar till anmärkning torde icke saknas. Så
kan det med något skal erinras, att åtskilliga framstående

kyrkans män trän Voster- och Norrbotten icke fatt rum
i denna samling af biografier.

Mera än en torde hafva väntat, att Nikolaus Ohii

Bothiiitnsis, den bekante ordföranden på Upsala möte

1593, sedermera upplyftad pa ärkebiskopsstolen, öppnat

detta lilla porträttgalleri. Men orsaken till att denne be-

römde man blifvit förbigången är helt enkelt den, att

förf. om honom har sig allt för litet bekant, för att våga

sig pa hans lefvernesbeskrifning.

Till ähentyrs anser ock någon, att prosten NUs
Orubb i Umeå, den nitiske och begåfvade själasörjaren,

nyfiken just för sitt presterliga nit trakasserades, och det

af sina frumän, ieke bort med tystnad förbigås Detta

har tloek ieke skett af någon missaktning for den for-

tjcnte mannens minne, utan af den orsaken, att Grubb,
som icke alls är känd af den stora allmänheten här i

Norrbotten, för hvilken biografierna närmast äro afsed la,

blifvit föremal för en af P. P. Waldenström författad sak-

rik minnesteckning,* till hvilken intet nytt bidrag kunnat

Införd i rToroftsanåg stifts pivstmötos handlingar.
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mmSt Visserligen tinnar förut i öfvei Rut troin,

L L La*tadius och Rosenius m. 11. mera eller mindre

onwttiidli i i
fnadsteckningar; men de bär förekommande

|imeWata ,,,. „ nva. om an icke alltid väsentliga bidrag

till dessa allmani bekanta mäns karak tonstik.

E„ och anmui bar ock säkerligen väntat att finna

den snillrike lapplandsmissil nu n Petrus Lffistadius i

kretsen af de framstående man, som möta i denna cykel

;| , biografier. Men han, H, iö i grundåskådning var icke

sådan, att han kunde botraktus som en framstaiende kyr-

hans man, huru mycket han fin vai det som en litera-

tur n . Någon fördora i detta afceewde bör icke gerna

misstänkas hos förf., don fordnc lärjungen till den lika

älskvärd m bej fi i Le mannen, In ars minn.: av ofbr-

rätligt för h\ar och en, som lärt kanna honom och fram-

för allt föl < n s in i likhet med mig redan i barnaaren

varit fästad vid honom med den innerligaste ti llgifvenhet.

Vis i i ni kan det anmärkas, att icke hvarje här bio-

grafiskt tecknad medlem at den B n i
ka siägten synner-

ligen utmärkt si; i in kyrkliga verksamhet, da denna

verksamhet betraktas med hänsyn till det kristliga lifvet

En livar torde dock inse, att alla kyrkans man at denna

slägt just genom sin höga kyrkliga plats måste ega en

långt större kyrkohistorisk betydelse än Lsestadius, hvil-

ken så ni} eket mindre kund» utöfva något nämnvärdt

inflytande i här ifrågavarande hänseende, som han ieke

inom någon vidsträcktare krets sökte göra sina religiösa

.i i *t i all and .

Möd lika stort käl som den sistnämnde hade Ohf

Bafaigrm* kunnat ta ett rum ibland de personligheter.

som äro föremål för dessa minnesteckningar. Denne un-

derbart 1
i radi man, som tian att vara bond pH n indre

än ett och ett hälft Hr b g tud ntexamen, hade sann -

likt blifvit en af kyrkans största män, »ni han fatt lofva.

Men la han ej efter sin t hann inträda i den kyi

t ii t, li\ i presterskap han bekämpat i syfte att inom

henne framkalla mera lif och frihet, kan han ick< ii rym-

iiias bland K\ rkans män.

Ibland do fram nde personligheter, i 1 1 all—

mäuheten till mötes i dessa b r eller rättar 1 -

ii 1 i skizz o det ondast en, >m icke mi r \ t i-

n förut varit föremal för en i tr k svnlU? lefnads-

t Ii o , nämligen don utmärkte andlige folktalaren P >

Brandeil. De öfriga hafva at andra blifvit bi i di t

behandlade. Om de nya bidrag och delvis nya synpunkter,

som förekomma i vissa af de korta lofn 1 ckniiij nr, som

nu läggas und r allmänhetens > n. t rtjenat itt inflyta.

riorom ma läsaren välvilligt d m
Neder-Lulea i Juli 1889.

Författaren.

* Ka teckning a! lians pctiwnli Ii t förekommer i fflrfcs art!

t r det oorrliottpwka n; lii ni In fcoria. intagen i T ol tidskrift l
l

>7.



I.

Erik Henriksson Benzelius-

byn Bensby i Luleå lOek-ai buddc pi lCJO-ta t

nämdemanncn Henrik Jakobsson och hans hustru

i andra giftet Margreta Jönsdott r. 1) ras son Erik

föddes den 7 December 1632. Syskonen voro många,

hvarför väl ingen inom familjekretsen kunde från början

ana, att dennn boi u skulle fa medel atl förskaffa

en lärdom, ;oui möjliggör befordran till rikets högsta

prästerliga värdighet Men livad som ingen väntad in-

träffade likväl. Redan i de f ta barnaåren hado denne

Erik ådagalagt ovanliga själsg&ft i. Det var dessa åfvor,

som blofvo anledning till att han med tiden kom att hålla

i biskopskräcklan i stället för plogen.

En farbror Olof P rs on, som gn m döden förlorat

i egna barn, besökte 1039 sin broder, hvliken had i

rikt mått In ad dm förre saknade. Upptäckande den unge

Eriks lysande anlag, upptog han honom i barns ställe

o Ii torde honom ined sig till T psala för att bekosta

hans studi r. En st n förmäler, att den un b nd-

gossen, antingen innan han utbytte fädernehyddan mot

farbroderns hem, eller då han tillfälligtvis var på bes (

i den förra, plägade Stiga upp på en sten och hålla pre-

dikan för don åhörarekrets, s en en i ist fans till i hans

inbillning. Om donna sägen är sann, sa visar detta, att

l



fK Hl \*K1KSS< \ UKXZKIJ S.
I i IK I1KNJUKSS' \ l;i rUf>,

[i h nom del presterliga ka lel blifvit bestämdt nom

1 is håg och anlag, ehuru han icke i början af sin of-

fentlig! verksam! t i k d i teologiska vägen.*

T nder sin skoltid var denne Erik, som efter i

[( |m'1>v kallad Benzolius, utmärkt bland sina kam-

t i. Af dessa nämndes han Bensby-Jerker. Frän sitt

trettonde ar säges han Kiafva varit lärjunge i Hem mds

trivialskola, Ei i t en annan och lika osäker uppgift

har Ii rhållil enskild nndervisning i farbroderns hus

i icke mim i än tolf år, till dess han kunde hemta gagn

,ti' den akademiska. De gamla klassiska och orientaliska

språken jemtc i allmänhet de s. k. humanistiska kunskaps-

ämnena voro från 1 i m af den unge Ben/elit akademiska

tiil hufvud n föremål för lians studier. Sedermera

nde han sin håg till de teol ta kunskapsarterna.

L dan som ung student gjorde lian sig bekant foi in

t ii färdighet att uttrycka sina tankar på latin och höll

samma ar hai bl t* akademisk medborgare tvärnia oftent-

\ tal na dettii språk. Ännu ioke promoverad till filo-

Ofvnnnaim i Inldnii as itiinti

af Bwisby hyainä t för ou livar, i >m med
i i l or iföllet föl B mzolii Foi^ta wikcr-

fullköiiiliga 1 I . En nnua

a blifva biskop, da lian

iana, taiiw liki tillh lanil
ty ni I na!, iindor

vårdslösad ntl
I >rka

5 liau ou vi
; ikom dan t&kolan. Då

l yttiw livad skal! dot blifva af an så nord ut

i
'

tro», svarade dcu ung I

1 n Hon uttry< ki
i

i

1
- m hon erinrad

' u i; ' nu lika myokot föron i
1

1 J
' m de i i< ning med hat.. [ rsou varit i tomål

sotie magister, hade han gjort sig sa 1 märkt för kun-

skaper och skicklighot, att han »I ref* Magnus Gabi

dä ht (« i
l svå er till konung Karl Gu tat", blof an-

I i en till informator för två u den mäkti 1 ii n

söner. Det var nied anledning deraf som han på St k-

holms gymnasium höll ett tal tv i tvämv nar

af de la Gardieska sliigten. Promoverad år 1661, an-

trädd- lian två ar dereftor med den ne af sina

en utrikes resa. Den andre lärjungen bad af dudei

blifvit bortryckt. Sedan han besökt flere uni it te-

städer i Tyskland och på riksdagen i Regensbur 1664

tt tyska rikets furstar i all deras ståt, 1 it' han s

till Vrån k like, i hvars hufvudstad han na n tid opp höll

sig. Derofter roste han till England, d r han iks un

förut i Tyskland gjord bekantskap med fiei t an stå nd

män och ögnade en synnerlig uppmärksamhet ät d ka

religionsbekännolser, på hvilka den reformerta kyrkan

alltid visat sig synnerligen rik. Isynnerhet tillvunne sig

(jvakarnc hans intresse. Frän England 1 it h u sig till

Holland, men flydde snart därifrån undan den utbrytan

pesten. Färden stäldes då till Tyskland d r han utgaf

en teologisk disputation. Efter att liafva af k u mi ka

skäl slagit en tillänmad resa till Italien ur I i n, åter-

vände han till Holland, b t lerifrån Belgi n -• r-

koin 1G65 till fäderneslandet. Samma ar biet Benzelius,

hvilken redan stan student 1658 blifvit anst&ld såsom

notarie i filosofiska fakult ten, utnämnd till extra ordi-

narie professur i historia oeh praktisk filosofi vid Upsaia

universitet. Året derpå prästvigdes han och erh H Näs

pastorat till probende, sedan han förut blifvit utnämnd

till e. o. professor i teologien. Två år d refter eller vid

3G ars ålder b]ef han ordinarie prof' BOT i t logi. T* 1 -

I i doktorsvärdigheten erhöll han vid å2 års ålder ellei

I
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11 |i,7> År t(i<s< ufnämmh s lifui till biskop i Strängnä

odi tre år senare besteg han ärkebiskopsstolen.

Såsom professor i teologi höll B ; ius föreläsnin ix

i snart sagdt alla ' t den teologisk» vetenskapen,

ifven sedan han intagit biskopsstolen upphörde icke lams

undervisareverksamhet helt och hållet lian erhöll näm-

ligen ar 1690 nppdi att inf rni i I \ irande kron-

prinsen, sedermera konung Karl \JI i teologien och kyrko-

historien, i och för hvilken uiulri\ isninrr han sammanslå 1

en kort kyrkohistoria pa latin. Huru tacksam denne lär-

junge i
i rv;i verket var, nia nu Kannas derhän, m

att han i ii. i om den praktiska teologiens tilllimpnin

i lifvot, åtminsl i i Fråga om kärleken till nästan, var

useqvent, är obestridligt, huru myck t m ett jern-

hårdt konseqvensmakeri gen k hans politik. Meu att

Benzelius tog sitt kall allvarligt såsom den kunglige lär-

jungens informator, ar kåndt. Såsom biskop inlade han

pil st<>ra fbrtjonstcr, besökte flitigt församlii pimo,

rättade oordni . befrämjade allt godt och var i guds-

fruktan, oegennytta och en rättskaffens vandel en föresyn

för andra . T de arbeten, som under Karl XI:s regering

förekommo till förbättrande af kyrkolagen, handboken och

psalmbol n,
l han. Mot S\ biln katekes, som ännu

1 riek b ras i många norrbottniska bondehem,
framstälde han betydande anmärkningar, men vid des

1 »"tet afeeende. { 1 biskop Si bilius, livars något
intriganta karaktär ar bi kant, fick sitt kateketiska arbete

antaget för att under minst tväi i irhundraden vara en
lärobok tor folkets barn. Ett ännu vigtigare uppdrag,
vid hvars fullgörande V, n/ In ,i

'

t t ej bröto si- emot
andras, som understöddes ick< al en större insigt utan
on högre maktställning, erhöll Benzelius sederra ra.' Han
blef nämligen bemyndigad att vid uh-ifnin-on af din

kyrkobibel, hvilken utkom 1 705, utöfva inseendet, såsom

han ock till denna applaga skref företalet, hvari lian med-

dolar underrättelser om de äldre i Sverige utgifna.

Såsom H. tv. lins föddes strax efter början af Sverigi

storhetstid eilei 1632, sa slutade han sina dagar helt 1.

t .nån denna stall ti Id itt slut. Han afied nämligen

den 17 Februari 1709. Detta skulle kunna vara en be-

höflig erinran om att tiden för \ art fäderneslands sfc

politiska anseende och inflytelse mycket val rymdes inom

gränserna af ett enda menniskoJif, om man på var 1 -

niopolitiska tid skulle vara benägen att mera yfvae öfver

fädernas ära an ringakta itt eget land. Det finnes lyck-

ligtvis ett tålt, på liv ilket en nation kan visa sig fram-

stående, utan att dr-^ glansperiod ar så beroende af yttre

förhållanden, att ett enda nederlag kan gon slut d

Inom den andliga odlingens område vissna i k iagrarne

bort på a enda dag oeh segrarne äio varaktigare än de,

som vinnas pa slagfälten. Pa detta fredliga falt var Ii -

zelius onekligen en framti il ni n, om »j n tjerna

af första storleken. Han var hvarki n en i I horos

eller ett banbrytande snille, hvars namn kastar sin glans

in öfver aflägna århundraden. D r mot var lian en i

synnerhet såsom teolog grund lärd inan med stor b< gär-

ning, hvilken både såsom universitetslärare och så

biskop var en af sitt lands ypperste.

livad som dock synes vigtiffare än di tt.i ar att han

var en from man, att s&led s hufvudets teologi äfven

blifvit hjertats, att kristendomen för honom icke blott var

ett lärosystem, utan en pa hjeitat Ii i lifvet tilläm;

sanning. Det bevisar sig af lians f"rhallan le, da 1 ni

]>i sin dödsbädd. Vi kunna i ke and rlåta att h

meddela ett samtal, som han under denna t! 1 hade ui

sin äldste oeh störste son Erik, hvilken i Linköpings

I

^
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biblioteks handlin. i 1 . 1, sid. 307) lemnat en berät-

telso härom. 1709 den 24 Januari om aftonen, när ji

val hos min k. fader, och satt vid sängen på n stol och

tiilto vid honom, började han klaga öfvi r ii:
I amma

•sjukdom och livar i
da svarhofo Da sade jag: Ett

(i iid-, barn måste blifva pröfvadt sås< in genom eld.

il.in svarade: Jag har haft mycket i dessa dagar ati i

med denna elden; kan uti mina fantaster ii i så ill-

( les klara ooncepter. men har mycket, som bryr mig, så

att jag ofta måsi
i

<: gaek ifrån mig, satanas! Ji

li,ir tänkt sa: skall jag nu ta på i disput med
honom, det står jag intet ut med; jag kan intet halva

mina tankar sa länge tillhopa; derföre måste j i nt af

visa honom ifrån mi Jag sade: k. fader, var så

ii h »a.^ mig. hvarufi, på det jag matte hatva d n

lyckan att atmii st n i tid t mig med nödige vapen,

oni ock jag ii i skulle bli ansatt; ty lum lärer ej

skena mig, om lian ej konar eder, min k. fad i som är

en sådan (juds man. T), t hafver mig fl i kommit, -a le

han, i
i »dubia de nnivorsaiitati gratiss Divinaa * och

sätter fiende» mig häftigt an. Ja ide: vi hatva så

i ta och oryggliga lotten, att Gud vill ingen syndar
di d m. m. Ja.; tryggar m v lervid, sade han, och
vidare: 1 ppehåll oss. Herre, att vi i lofva m. m. —
Ja, svarade jag, det är var fiendes största id, att få Guds
1,1,1 "tur vä n ti

; och sker det, har han spelet
vunnit. Han sade vidare: Det är sannt, deruti ark u

> häftigt; men, Herr
,

t i ditt ord ifrån nimom
m, och lät mig i k i la m mitt hopp. — Det vill

mJ k<^ sade
j ,

et kunna trösta : och andra
uti raftktningar; dertill b b h mera än som 1 u i lä-

11
"

: ; gudomliga u&icns fcilliSoklighet för alla.

^

KRTK 7Ii:\IUK'ss(i\ I" 7l.| [US.

sandet af theologien, definitionnm och divisionum vetten-

skåp och observationibus criticis. — Ja, sade lian. det

är myckel att vara en rätt prest, och fordras en bepi

tro och förfaronhet dertill; m Löpa till en tid med
slaka tömmar, men de ta sedan se, huru det bokomi

dem; ingen annan grund kan lagder vara än don som

lagder är, Jesus Christus; deruppå b\ ilfver, ull.

hö, st ra m. m. Sedan började han att fråga n ni

Joh. Chrysostomo de Sacerdotio, och .itt jag skulle säga

nom något derutur, som jag ock gjord .

Denne, den förste ärkebiskopen af den bekanta B< i

liska slägten, hade nio barn, af hvilka icke mindre an trenno

söner, den ene omedelbart efter den andra, blofvi n

biskopar. Döttrarne, likasom de söner, som ej blefvo

präster, adlades under namnet Benzelstjerna. Vt

sist berörda söner blef sonen Olof as r i Svea hel-

rätt och Lars bergsråd och landshöfding. Om de mani

medlemmar af ärkebiskop Benzelii familj, hvilka efter-

trädde honom på don svenska kyrkans mest upphöjda
plats, skola vi härefter lenma underrättelser, ehuru I

i

Benzelier icke aro norrbottningar, om födelseorten afs s,

ehuru de äro af norrbottnisk börd.

«z:
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Erik Benzelius den yngre."

n äldste sonen till Erik B >nzelius d. ä. oeb don

mest lvsande mannen i hela Benzeliska slägten är

Erik Benzelius den yn i . V dd i Upsala don 27

Januari 1675 den tid lädren ännu var professor, ådagalade

han tidigt såsom denne synnerlig håg för studier, hvillcon

håg han såsom professorsson hade rikligt tillfälle att under-

halla och föröka. Fodren, hvars kärlek och ömma om-

sorg om hans uppfostran af sonen blifvit tacksamt r-

kända, skaffade honom utmärkta informatorer.

lönades denna kärlok med en djup sonlig vördnad, som
icke minst visade sig deruti, att den unge 13 lus

sorgfälligt undvek hvad som kunde misshaga föräldrarna

Ännu helt ung, ådagalade han sin framstående begåfnin

fur lärda sysselsättningar, särdeles för forskning! t i historia

och fomkunskap. Hans ifver befann sig i jämnhöjd m 1

hans anlag. Sas.im ett b vis på hans lust fr.r författare-

verksamhet må nämnas, att han ännu såsom yngling bi-

trädd- fodren, da han utgaf dm lilla kyrkohistoria, som
denne författat for prins Karl (sedermera Karl XII). Kade
Benzeliu

1
ig for studier och forskningar, sa blof h n

OCk i tillfälle att pfi v\t vidsträekt fält i ungdomen till-

Kalla, o I; ,i Erik Kii i Eriksson) Beiizelfci
,

trodsstäUa denna håg. Sedan han tillvunnit sig eu vi

uppmärksamhet, hvarpå han mött b vis af en bland

den tidens lärdaste män, SpariYenfclt, försattes hai un

ett kungligt stipendium af 6,000 daler i tillfälle att göra
en utländsk i ,i i två a . Under densamma I t

tlei-e af Tysklands universiteter och dessutom \ i 1-

städema Paris och London. Äfven till 0\ rd i England
utsträcktes denna resa. Lärda förbindelser knötos n i

en stor mängd af den (idens ryktbarheter inom den lärda

\ -riden, af hviika dock de flesta nu äro temmelig* i

1 inta f<>r dm bildade allmänheten. En myck t 1 kul-

turhistorisk gestalt, som väl aldrig försvinner ur el

Idens minne, var ibland d m, m hedrade V> nzelius

med sin ynnest. Det var don si Leibnitz. \

den franska filosofen "U branche hörde till dem, i

hviika Benzelius gjorde bekantskap. D ställen, der d n

unge svensken helst trifdos och i t uppebi var

biblioteken, som öppnade ett sa vidt fält tor han f i

nmgar. Isynnerhet var han i Paris förmån

i detta afseende. Denna siad, der han efter sina egna

ord fann >eu 113 \ ill af lärdom och lärda män , hade

äfven denna tid ett bibliotek ined ofantliga litl ii i katl

in rikt lönade den unge Benzelii forskande möda, Ookså

hängaf han sig här sa at sin 1 i uingslust, att han n

litet tillgodosåg sitt behof af föda. Hela dagen uppehöll

han sig i kungliga biblioi t in han till 1 imma
vunnit fri tillgäng, utan att bestå sig annan sj>k än

som la ined litet mullbär, buran pl aftonen la i ^ arb i

slutad \

Sedan Benzelius genom Nederländerna och Tyskland

åt rvändt till fäderneslands, fick han just den plats, som
Aid denna tid bast lämpade sig för honom, da ha r-

tog vården om det akademiska bibliot t i Upsala. Bib-

I
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liotekarietjensten vid landets främsta högskola hade förut

varit förenad ined professm l ti Ining, hvarför den förra

befattningen icke kunde is med den omsorg, som

rlensammas och bibliotekets vigt påkallade. Såsom va-

rande 1 1 «

» 1 1 bibliotekario, var Benzelius i tillfälle att helt

oclt hållet o^na sin ti<l at de bestyr, som mod denna

tjeust voro förenade. Och det gjorde lian på ett sätt,

som klart 1 \ ar, att mannen och sysslan p le for

livarandra. Outtröttligt* bemödade han sig om att öka

bibliol k ts samlingar af handskrifter, ii då sådana inom

någol \isst vetenskapligt gebit fattades, sökte han anskaffa

sa mycket som möjligt af livad som foladi

Så mycken ti<l än sysslandet med bibliotekels angc-

! nli t j upptog, inskränkte sig oj .B n/ lius mod sin

verksamma ande härtill. Flere gamla författare bJefvo

af honom ntgifna af tryck t. Genom de af honom an-

ordnade lärda samtalen mellan några universitetets pro-

1 i i lades grunden till vetenskapssocieteten i Upsala.

Hans intresse ter allt. om kunde befrämja den veten-

skapliga bildningen i vart land, var ondast jemförligt med
hans brinnandi karlek till fäderneslandet, livars gagn lian

i mänga områden som möjligt ville bereda. Ehuru
han isynnerhet hade egnat sig at den klassiska littera-

turen oeh historien, sa inskränkte han visst icke sin verk-

auihet till dessa lärdomsgrenar. k
ikte han att väcka

kärlek till matematiska studier hos de un i män ur drn
hö ia samhällsklassen, hvilka under hans bibliotekarietid

af sina föräldrar bJifvit anförtrodda at hans ledning, oeh
for att hemta ämnen till vetenskapligt tankeutbyte mellan
modlcmrname af den förening, som utgjorde början till

vetenskapssocieteten, stälde han sig i beröring med den
berömde Polhem,

Fa hafva riktat sin biide på sa man i kilda om-
råden för mensklig tankeverksamhet oeh sökt att ingripa

inom desamma som Benzolius. U\ n lan han hade

inträdt i kyrkans tjen-t, gjorde han sig isynnerhet känd
såsom polyhistor oeh en litteratör, hvilken nitälskade för

allt, som kunde befrämja det svenska fo.lt ts llnr. Si

Utgaf han fortfarande flere gamla författare. I i S\ ,

J
i hyste han varma sympatier, ehuru han.-, smak i<

t .(l lika högt som hans intresse. Attorbom omtalar i

sina Siare oeh skald i att Benz. Hus lät tr\ ka ett p
tiskt arbete al Lasse Lncidor, hvilkens förtjenst som skald

är mycket tvitVelaktig. Vai Benzelius i afs i p -

tisk smak ett barn af sin tid, var han dock i flere af-

seenden före donsamma. Utom att han bildade ett mynt-
kabinett, gaf han genom sitt föredöme anledning till stif-

tandet af den statistiska tabillkommissionen. För höjan 1

af den inhemska boktryckoriktvnsten, icke mindre an t

samlandet af do olika provinsdialekterna i ändamål att

vinna *ti\vw kännedom om svenska språket oeh rikta 1 -

samma, ådagalade han ett varmt och lefVande int

En initiativens man som fa före och efter honom, ognr

han äfven sin uppmärksamhet at öppnandet af en segel-

led frän Östersjön till Kattegat, sedan han genom ett biet'

frän biskop Brask erfarit, att densamma var påtänkt Han
meddelade detta at sin svåger Svedenborg, hvilken vän I

sig till Karl XII med plan om en k ana lan läggning oeh

fann hos konungen benägenhet derför, såsom kandt är,

ehuru planen icke kunde komma till någon verkställigh t,

da hjeltekonungens obenägenhet att .sluta fred på rimliga

vilkor var ännu större. Detta är icke det enda beviset

för att Benzelius hade sin blick foga mindre öppen för

Sveriges ekonomiska intresse, än for dess litterära, och

att kulturen i dess yttre betvdelse i honom hade en fö
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mindre vant] vän än själsodlingen, livad som ar ovanligt

pä vår tid. och var det ännu mera pfi Bensselii dagar, är

att en biskop låter sin son c t na krafter åt industrien.

Det var likväl ett sådant bevis på fördomsfrihet och, vi

våga tillägga, på kärlek till Sveriges ekonomiska framåt-

skridande, som han gat' derigenom att han lät en af sina

söner »applicera sig- till manufakturerna
, eller med andra

ord egna sig ål industriel verksamhet.

P]*estvigd 170i>, teologie doktor 1719, erhöll Ben-

i
. sistnämnde år Kagbj pastorat, ehuru lian ännu

icke egentligen tillhörde don akademiska lärarep i nålen.

Först fyra ar derötoi1

lilef han tjcrde teologie profe i

i Upsala, sin professorstjenst skötte lian i ondast tre

;u. tv 1726 blef han biskop i Göteborg, In inträn han

år 1731 transport rades till Linköpings biskopsstol, hvilkon

lian icke famnade tonan genom döden, ehuru han 1742

utnämndes till ärkebiskop och prokauslei i I psala, hvilfe t

enibete han ej hann tillträda. Att han åsom prest och

biskop inlade lika t ra förtjänster som i U6kap af

litteratör och litteraturvän, kan på
j

h al botviflas.

Vi i o 1 ir han såsom biskop ett godl vitsord af den
nuvarande mnohafvaren af Linköping biskopsstol, och
i n anledning finn s visst icke till don uppfattningen

al hans presterliga och biskopliga s rk anihet, att han

vårdslösade de göroroål, som af kyrkolagen voro honom
anbefalda, eller att han uppträdde med den sträfhet ra t

underordnade, som ;ii i ! att framkalla ovilja. Om
sin bi&kopstid i Linköping i r han sjelf, att do 12 ar,

som han tillbragt i denna stad, syntes honom såsom 12
i i ar. Men det torde vara anledning till don uppfatt-
ningen om honom i nu ifrågavarande hans, i l att herde-
eutbetet och dess aiij i i iok var hvadban/mm-
för allt älskade. Hans egen svåger S\ i ni >r

,
som var
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åtminstone icke minst sträng mot sina egna slägtingar,

säger om honom, att lian icke brydde sig om bibeln

eller kyrkan, utan blott om verldsliga tinir och egen

bvarför han ock hörde till drak nifund . Men detta

stränga omdöme ar h nting i t som opartiskt D n

\ ridsbekanta andoskådaren iir just icke k u I för milda

omdömen. Den man, som kan framställa Gustaf ~\Y i i

såsom vansinnig af hersklystnad i den andra \ -riden och

den store Gustaf talolf uppenbarande sig i d \ xlande

formerna af en liten o hund, n att, en räl en orm

och ett lejon, kund n döma orättvist om den kanal

stuist' polyhistor S> - bura han var Svedenl i

< «'n \ c r Or I i il'\ a 1J i / lii efterlemiiad rifter

•sid banden, att livarken teologien eilorkristei i t te-

träd \ var hvad som satte hans penna i verksamhi

De skrifter, som kunna sägas tillhöra d a I, äro

högst fa. I) i i i visade han sig sa^ i rskräckt

renlärighetens målsman. Da den bokan Dippel, för

hvars hufvudsakliga ftsigter en red i Ise kommer att

lomnas i minnesteckningen öh r Erik B m lii broder

och vapenbi I
i i

den Dippeteka striden, Jakob BenzöliliS,

uppträdde i Stockholm med sina irrläror, hvilka kryddad s

med våldsamma utfall inöl prestei t, . r Erik Ben-
ilins bland dm, som mest ifrade for att den hänsvn -

le irrläraron skulle förhöras och vederbörligen näpsas.

i)' ut »m drog han såsom skriftställare i hämad mot
denne kyrkofiendtlig i stifta] . Om äran af en sådan

polemik var det icke mänga bland \v, ,, i t Stock-

holm, som tatlade. Da han frS il* sin bröd r bibliote-

karien och censor librornm Bena ilstierna, m ra ron

bland presterna tänkte skriftligen »emöta Dippel, svan I

den tillfrågad)
: Jag tvitlar, att någon häl i r sig mödan

att svara pä Dippels ealumnier; di ras omsor i j i
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ut derpå att söka de lediga pastoratema har i mahn-

kyrkorn Denna förmodan visade sig dock icke all-

deles riktig, enär en af Stockholms präster, kyrkoherden

Schröder, med mycket allvar inom kort uppträdde emot

i\vn tyske kyrkonenden. Tvifvelsutan var det också icke

något eft<Tstraf\ans\ardt arbete att skriftligen bekämpa

Dippel i anseende till den oro i sinnena han framkallat

Ii den anslutning lians åsigter vunnit bos mänga, till

och med i viss nian hos don vördnadsvärde Tollstadius.

Men Erik Benzelius visade sig- såsom en lika oförskräekt

som stor vän af den rena lutherska läran.

Aff denna renlärighet var förenad med allvarligt nit

för ett sedligt lefverno visar sig bäst af don position han

intog gent emot landets konung-, da denne trodde sig med
stöd af sin konungsliga höghet kunna utan. blygsel trampa

den kristliga sedlighetens hud under fötterna. T följd af

påtryckning från konung Fredrik den förstes gemål, drott-

ning Ulrika Eleonora, hade presterandet ansett sig till-

ständigt att bringa konungens förhållande till fröken Taube
under diskiussi n. Kcsultatot af denna blef, att Erik Ben-
zelius och biskop Aurevillius i Karlstad fingo i uppdrag
att göra konungen föreställningar. Don som framförde
dessa var Erik Benzelius, som i detta syfte djerft inträdde
i konungens rum, under det att hans följeslagare stannade
i yttre rummet. F reet&llningarne mottogos nådigare, än
da den yngre brödren Henrik Benzelius några ar senare

\ rkade for samma ändamål. Konungen lofvade bot och
bättring, ehuru, » un historien förmäler, bättringen blef
af mycket kort varaktighet. Let var såsom presterlig
politiker Benzelius utförde detta kinkiga uppdrag, hvilket
han naturligtvis icke åtagit sig, om han ej ifrat tor tukt
och goda sed' i.

Den ovanlige mannens politiska verksamhet är den
icke minst märkvärdiga. Det ligger i sakens natur, att

en man med hans mångsidiga begåfning skulle spela en
betydande ro] på den politiska banan, då han såsom biskop
i kraft af sitt enibete hade att deltaga i den under fri-

hetstiden enradande riksdagens förhandlingar. Hans per-

i nliga anseende måste göra hans röst hörd och gifva

vigt at hans ord. Tiedau såsom bibliotekarie yttrades om
honom, enligt Malmström, att han var ett ungt ämne
till allt lysande, som blifvit och sedan kunnat blitva hans
lott pa hvilken hög plats i staten på den civila vag< n

som helst». Att han blitven biskop ej jäfvade detta om-
döme är kändt. Och likväl har man svart att gilla hans
förhållande såsom politisk person, då man oveldigt gran-

skar det partis åtgöranden, till hvilket han anslöt sig.

Det är visserligen lätt att efteråt, dä resultaten af Hatt-

partiets verksamhet ligger tor öppen dag. strängt bedöma
de misstag, bvartill detsamma gjorde sig skyldigt. Men
nog kan man utan orättvisa säga, att anslutningen till

Hattpartiet frän Benzelii sida förefaller besynnerlig. Onek-
ligen tänkte detta parti stort om sitt land, men ledsamt

nog tänkte det icke lika sant, och just derför att det

livarken förstod att uppfatta landets kraf och krafter eller

rätt använda de resurser, som funnes, bragte det Sverige

till undergångens brant. Man hade kunnat vänta, att

Benzelius haft en säkrare blick för de faktiska förhållan-

dena och mindre lyssnat till politiska pratmakare, livilkas

klingande fraser da, sasuin äfven sedermera, åstadkommit

bortkastandet af sa mycket klingande mynt och satt lan-

dets välfärd pa spel. Visserligen tillhörde ej Benzelius

de egentliga krigsvännerna. Da under 1734 ars riksdag

fråga var om att Sverige, stödt pa Frankrike, skulle in-

låta sig i krig med Ev sslaud pa hvilken riksdag det

I
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s. k. Hattpartit bildades talade Erik Benzelius der-

cmot s;imiiii medlem af sekret» utskottet, i hvilket han

alltid invaldes under sin riksdagsnianuaban Och nied-

gifvas måste till hans heder, att han 1710 visade sig

tveksam i nde på d t då tilltänkta ryska kri f samt

vrkade. att man icke skulle försumma tillbuden förlik-

ning, såsom både In \ 11 och Malmström enstämm

eifva vid handen. Men att han icke bestämd! motsatte

17-12 ars krig och att han under en af de mål

riksdagar han bevistade talade för förbund med turkarnc,

hvarför han i sin egen prebi i I yrka fick hålla tillgodo

med en föreställning i anledning af hans härigenom vi-

I oprestorliga tankesätt, i >tt taktum, som bevisar,

att statsmannens säkj >ch omfattande blick icke ha

fallit på ilen inåi i mannens lott, om han an i sin

politik ådagalade en frisinthet, som man knappast kunnat

vänta. Ehuru lian på del Ii a i g t gansl t näi i f i nat

i I Hattpartiet, i hvilket han snart främst d a >>m

en af de intlytels te personerna, och han i man i

hänseenden delade detta partis förvillelser, hvarför han

var en af dem. som den upproriska daLa IImogen tänkte

låta springa öfver klingan, för den händ Ise de kund'

i i sig hufvudstaden, omfattade han vi; st icke sitt

parti-, tyranniska åsi ter om frih hvilken de tögo i

1 i." för sin n rakiHi:
, men af hvilken de icke unnad i

en enda smula åt motståndania T grunden republikan,

ville han icke veta af något förtryck af d t na partiet gent

emot dt andra Exempelvis nia nämnas att, då den be-

nte riksdagsmannen i b ståndet Plom i n ansa bästa

medlet till undertryckande af klandär mot det herskande

partiet vara att hugga hufvudet af den som det för-

tjej 1
,
paminte Bonzolhu d m .it: man hos ett fritt

folk ej kunde förekomma fritt tal om allmanna ärenden .

I fall presterlig nppskofspoliäk kan anses såsom

politisk visdom, ådagalade han prof dcrpä, då han, när

under 17'!!) ars i reta utskottets dum öfver de

lade riksråden hlifvit understHld itändernas pröfning,

föreslog att pr -ståndets beslut skulle uppskjutas, till

I
man nå d indra stånden fatt höra . Härai

man, att amma h politik år 1865, hvilken sa

bittert klandrad i >m h d n af ovislret, hade ett gam-
malt l d n , n ra märkligt än ef Ijansvärdt

Att Benz lins var en af Hattpartiet ledare är an-

tydt Detta visat' sig deraf, att han tvänne gånger, innan

han blef ärkebiskop, blef vald till talman i pi tändet,

då i il t 1 g I
|

r t rli i värdighet af tillfälliga orsaker

var pa r k 'I gen r pi ••
i t rad. Ock i var det en

allmänna i tällningssättet för politiska fört n ter till

fromma för d 't berskande partiet, Hattara in han 1742

erhöll den ärkebiskopliga värdighet n. Samtidigt gafs at

hans son Albrekt statsansla till inrättande af en fabrik,

hvarjemte hans mag Fellenius utnämndes till jr f ssor.

Såsom partibelöning ät Benzelius ansågs ej blott hans

i n befordran, utan ock d t rmåm r, som kommit nämn I

hans anförvandter till del.

Säkerligen var det icke minst det politiska arbetet,

som undergräfdc den månjrsvsslande mannens krafter och

vallade han; död, innan han natt någon synnerlig 1

aldi i. sjuk hemkom han frän 1748 ars riksdag til! Lin-

köping, der lian afled den 23 fe ptember 174

Om Benzelius än ej egent hade den storheten,

att han bröt nya banor inom något af vetandets man i

områden, hvarför hans skrifter för den bildade allman-

1 t n nu mera aro ternligen ob kanta, -i var han do k

en man med n begäfning Aida t\ i det vanliga måttet

au vetenskapsman hade han förvärfvat Sig ett tort

I
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namn» både inom och utom Sverige. Möjligen hade lian

splittrat sitt vetenskapliga intresse pa för många föremål

for att inom något område kunna vara en sekulär stor-

het. Hans förtjenst synes hafva legat uti biblioteks- och

arkivfoi^kning och stor förmåga att skriftligen meddela

i sirltaten af sin Forskning. Utan tvifvel Ligger, såsom

s ndéu uttrvoker siar, >en ortttorisk öfverdrift» i Dalins

at G. Gezelius såsom sitt eget upptagna yttrande: 1 lians

skrifart regerade det attiska saltet, den lakoniska kort-

heten, den gamla romerska smaken, den engelska styrkan,

den franska lifligheten ocb den svenska renheten. Ben-

lii stilistiska förmåga a ar stor och allmänt erkänd, om
don också ej var sa utomordentlig, som Dalin vill göra

n. Härmed förenade lian en lärdom, hvilken hänvisar

på ei re pti\ förmåga, :om fallit pa fa meimiskors lott.

Enligt den berömde orientalisten Lindgrens omdöme var

Erik Benzelius den lärdaste af de män, som innehaft den

Ärkebiskopliga värdigheten i vart land, icke ens den mång-
kunnige Bcutcrdahl undantagen. Att denna lärdom icke

hindrade Benzelius från praktiska initiath är i det före-

•uendc visadt, ehuru dessa väl icke företrädesvis hade
en kyrklig karakter.

Huru denne berömde ärkebiskop än ma uppfattas

om herd och kyrklig enibetoan, visst är, att lian i

förhållande till sin religiösa randpunkt var en samvets-
imi man. Också yttrade han, då han blickade tillbaka

pa sitt politiska lif: Gud vare lof för mot och med!
Ett godt samvete är bästa trösten. Trött af arbete och
möda lade han sig ned pa. sin dödsbädd, nöjd att skiljas
ifrån välden. De forhoppningar ra en evig frid efter
tidens oro, som man tänkte sig glädja och styrka honom
i lifvets sista stunder, blefc

, i ett synnerligt vackert
och tilltalande sätt kkådliggjorda genom den minnes-

penning, som till B mzelii iira präglades efter hans död.

Den föreställer på frånsidan i ett litet skepp en nästan

af klädd man, som hissar sitt I och lossar tåget, hv.tr-

med farkosten varit bunden vid en klippa dagen af vå-

gorna, pa hvilken biskopsbonaden iir qvarlemnad; han

blick är riktad at en hnmn i fjärran. Öfverskrift -n är:

Cupio dissolvi (Jag astundar skiljas hädan. Fil. 1:23).

Erik Benzelius var likasom hans broder landshöfdingcn

Lars Benzelstjerna mag till den berömde Skarabiskopen

J. Svedberg. Den förre var gift med Anna Svedenbo»

en äldre dotter till nämnde biskop, den nare med Hed-

vig bvedenborg, en yngre dotter.

Liksom den äldre Erik Benzelin har älven den

yngre sitt porträtt i Noder-Luleå sakristia, men icke i

profil såsom den förre, utan en faec.
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Jakob Benzelius.

«V^V^^ tredje ärkebiskopen af den Benzeliskaslägten var
II Jakob Benzelius. lian föddes i TJpsala don 25 fe-

bruari 1683, d;i hans fader, den förste, som antog
namnet Benzelius och gjorde det berömdt, ännu var teolo-

gie professur. Liksam den äldre brodern Erik åtnjöt han en
sorgfällig uppfostran med syftning att göra honom till en lärd

man såsom fadren hlifvit. Efter att hatva 1703 tagit d n

filosofiska graden, blef han påföljande ar adjunkt i filoso-

fiska fakulteten och två ar senare i den teologiska. Härmed
stannade hans egentliga befordran i tolf ar, da härtill ej

ma räknas, att han fick Näs prebendopastorat ar 1709,
enär detta sätt att öka akadnniadjunktcrnas inkomster
hörde till ordningen, timan sistnämnda förman erhållits,
liade Jakob Benzelius gjort en utländsk resa. under hvilken
han besökte universiteter och lärde i Danmark, Tyskland,
Frankrike och Holland. Bland den tidens berömde m&ij
med hvilka Benzelius gjorde bekantskap, är den ädle'
biskop Fenelon, In ar, rykte icke såsom de flesta af den
tidens ryktbarheter bortdött med den tid, pa hvilken de
eivat utan sträcker sig till vara dagar och kommer att™vai sS m& kriaäig fromhet i förening med snille
t.loikannes na.ot Närd,. Först 1718 blef Jakob Bftl-

toolneio PW&wor i Lund, Efter att 1725 hafva

erhållit teologie duktors värdighet, befordrades han ar

1731 till biskop i Göteb Ii fterträdde sålunda sin

äldre broder Erik, som sagde ar utbytte detta stift mot
Linköpings. Ännu en gäng blef han nämnde sin berömde
broders efterträdare, da han efter hans död besteg ärke-

biskopsstolen år 1711.

B< nno, den andre af ärkebiskop Erik Ilenriei b>n-

zelii söner, hvilka trädde i fodrens fotspår på samma ly-

sande beford ringsbana. tar icke lika mångsidigt begafvad

som den äldre brodern, men också splittrade han icke

sin själsvcrksamhet på a skilda föremal som han. Ben
verksamhet, som var oskiljaktigt förenad med hans kall

och för hvilken han uppbar sin lön af folket, upptog hela

hans tid, med undantag af de år han tillbragte utomlands

och de tider han i kraft af sitt embete deltog i riksdags-

arbetet Han var i främsta rummet teolog ooh i det

andra politiker. I den förra egenskapen utgaf han af

trycket en lärobok pä latin i teologien, som kanske längre

än någon annan sådan varit begagnad vid den studerande

ungdomens undervisning i detta ämne. Ännu ett godt

stycke in i detta århundrade begagnades Benzelii »Repc-

titio theologiea», för att lemna rum för en annan Göte-

borgsbiskops teologiska, pa samma språk skrifna, »kom-

pendium ,* hvilkct snart måste yika för en svensk lärobok

i teologien, sedan man kommit underfund med, att det

mycket väl gar för sig att pa modersmålet meddela de

teologiska clementerna. Bäde i afseende på den kyrkliga

teologien och den praktiskt kyrkliga verksamheten ådaga-

lade Jakob Benzelius ett allvarligt nit, som förskaffade

Dock ma anmärkas att vid flora gyuii n användes "Wöl-

clickcs
i nmjirndium efter Ixnzolii, innan Brohus teologiska lärobok

'"Hade begagnas.

1
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honom ett stort anseende bland kyrkans män på hans

tid. Till bevis derpå ma nämnas, att han var uppförd

pä flere biskopsförslag, h vilka dock icke föranledde hans

utnämning, emedan han afböjde flyttningen frän don bi-

skopsstol, som han en gäng cmottagit, ända till dess den

högsta presterliga värdigheten erhölls. livad som Loke

minst visar, huru angelägen han var att tjena don kyrka,

till hvars män i första lodet han hörde, var att han såsom

biskop i Göteborg samlade den mera försigkomna stude-

rande ungdomen omkring sig för att meddela densamma
undervisning genom de s. k. »eollegia privatissima», som

han höll öfver sin förut omnämnda »Kepetitio theologiea .

Sorgfälligt vakade han öfver ordningen inom de stift, som

blifvit honom anförtrodda. En vän af renlärighet och

god ordning, hystu han inga sympatier för några slags ab-

norma eller med de vanliga kyrkliga sedvänjorna ieke öfver-

sstämmande andliga rörelser. Da de af herrnhutismens

stiftare Zinzendorf till Sverige utskickade proselytmakarne

Gradin ooh D<>ber uppträdde inom Göteborgs stift, blefvo

de af denne dess dåvarande biskop förbjudne att predika

inom stiftet, hvilkct hade till följd, att de begåfvo sig till

Upsala, der de af ärkobiskop Steuchius mera vänligt mot-
tagas. Under det Benzelius bevistade 1734 års riksdag,OJ
kom till prestestandets kännedom, att en besynnerlig andlig

rörelse uppkommit i Prämmestads församling, tillhörande

Skara stift. Andeliga sammankomster eller s. k. konven-
tiklar hade blifvit hållna. Menniskor hade strömmat till

församlingen frän mura atlägsna bygder. Den religiö i

känslan hade hos mänga blifvit stegrad ända derhän, att

svimningar påkommit under gudstjensten m. m. Stiftet

domkapitel, som inhemtat upplysningar ooh gjort under-
ning pa stället, hade förklarat, att denna rörelse .hade

smak af ett fanatiskt väsende, som torde hafva svara på-

följder med sig, om den icke i tid hämmades». Sedan

underrättelser em dessa rörelser kommit till riksdagens

prestesfand, var det ,J. Benzelius, som fick uppdrag att

pa stället undersöka förhallandet. Förloppet är for för-

fattaren ieke kändt. Men att denne framstående biskop

hade blick for de religiösa rörelser, hvilka pa ett ovan-

ligt eller rent af besynnerligt siitt springa i dagen, men
komma tian en djupt liggande källa, det kan likväl 1m-

tvifias. Härmed vilja vi dock visst icke bestlida, atl

Benzelius var lika from och allvarlig som en rättänkande

och för sin tid upplyst person.

En långt mera märkvärdig rörelse inom det kyrk-

liga området, hvars hämmande tog den utmärkte mannens

ortodoxa nit och skicklighet i anspråk, uppkom 172G eller

samma är det bekanta konventikelplakatet utfärda»

Nämnda ar infann sig här i Sverige den vidt bekante

Juhau Konrad Dippd, mot hvilken först Erik Benzelius

d. y. uppträdde. Mannen var en af dessa psykologiska

gator, livilkas förklarande är med de största svårigheter

törenadt. Född 1073 ej längt från Darmstadt i Tyskland,

var han en man af vidsträckta kunskaper i teologi, medi-

cin och juridik. Från början omfattade han de ortodoxas

asigter i strid mot pietisterna, men sedan han genom ett

uts\äf\ande lefnadssätt förstört sin ekonomiska ställning,

i att han mast fly för sina fordringsegare, och hans för-

villelser framkallat sanivetsqval, öfvergick han till pieti-

sterna, hvilkas i grunden djupare religiositet tilltalade

honom. Men icke länge stannade han pa den pietistiska

ståndpunkten. Fördjupande sig allt mer i en mystisk

religionsåskådning, som han stälde i förbindelse med

trologi (stjerntydningskonst) och alkemi (guldmakeri),

drog han i härnad mot kristendomens hufvudsannmgar.

I stället för det skrifna Guds ord satte han ett från Gud

I
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omedelbart utflödande och i Alla menniskQrs hjertan inne-

boende gudomligt ord eller ljus, soni förmenades vara

nödvändigt för skriftens rätta förstand. Kyrkans upp-

fattning af försoningen genom Kristus förkastade lian.

Gud är, menade lian, idel kärlek, men icke straffande rätt-

färdighet Han behöfver ej toisonas med oss, utan endast

vi med honom. Och Guds son har icke kommit i verl-

deii för att tillfvllestgöra tor vara synder oeli förtjona

oss saligheten, utan blott för att bringa oss tillbaka från

källokoll till kreaturen till kärleken till det högsta goda

samt derigenom tors. ma oss med Gud. Sakramenterna
oeli all yttre gudstjenst ansåg han onyttiga. Den sanna

kyrkan förklarade han vara de frommas gemenskap, men
trodde att, »likaväl suni de kristne, judar, hedningar och

turkar genom det inre ljusets uppväckande kunde varda
Jesu lär j ungar och medlemmar af kvrkan». För ofritto
ansåg han, att en verklig kristendom läte förena sig

t. o. m. med irriga asigter om Kristi person och embetc
eller rent af brist på all kunskap derom, endast hjertat

var paverkadt af livad som var kristendomens kraft. Vid
framställandet af dessa sina asigter utfor Dippol i grofva
otidigheter mot kyrkan och prestorskapct. Underligt är
ej, att en s&(kn nitisk renlärighetens malsman som Jakob
Bcnzolius drog i härnad mot en man med sådana kär-
torska asigter. Efter att halva strax i böljan af Dippels
uppträdande gjort ett utdrag af hans skrifter, åtog sig
den lärde biskopen pa prestestandets anmodan att ådaga-
lägga Dippels villfarelser och uppsätta ett förslag till

dennes bortskaffande ur riket . Men som don af sin tid
högt värderade teologen icke lät sin ortodova ifver löpa
bort med all hänsyn till juridisk rättvisa oeli billighet,
yrkade han tillika, da saken kom under öfverläggning i

bandet, att Dippel matte höras. Något förhör tyckes dock

icke hafva kommit till ständ. Don religiösa äfventyraren

hade icke ringa försänkningar bland ridderskapet och

adeln, hvarför pre t fcåndets bemödanden att hindra hans
anfall pa kyrkan och dess lära misslyckades. Äfven sak-

nade han Iran början icke allt stod hos Sveriges konung,

som kallat in honom i riket för att begagna hans råd

om läkare, ehuru konungen skall endast en gäng hafva

tagit hans medicinska kunskap i anspråk och for öfrigt

mycket litet frågade efter hans teologiska asigter. Dippel

förbiet i Sverige frän sommaren 172f> till Dee. 1727, i

början af hvilket ar lian frän Skam begaf sig till Stock-

holm. Sistnämnde ar och manad måste han resa till sitt

land igen, sedan han i en skrift »om den af dimmor och

förvirring omtöcknade klara glansen af Kristi evangelium

öppet afslöjat sina villomeningar. Men om Dippel hade

farit, sa var Dippcllianismen qvar. I anseende till de

strider och den religiösa förvirring, som den tyske otros-

hjelten lenmat qvar såsom ett ledsamt minne af sin vi-

stelse härstädes, föreslog Benzelius i prosteståudot år

1731, att en offentlig vederläggning af Dippels läror skulle

utgifvas. Ståndet fann detta vara i sin ordning och gaf

den biskoplige förslagsställaren uppdraget att sjelf för-

fatta denna vederläggning. Med anledning deraf uppsatte

Benzelius en skrifvelse, hvars titel karakteriserade tiden

och honom sjelf. Titeln var: »Memorial angående de gud-

lösa läropunkter, som genom den lede fiendens anstiftan

och hans verktygs bearbetande pa flere orter i riket dels

nmnteligen dels skrifteligen utspridas.» Han hemstäldc

dervid, att ärendet matte föredragas for k. m:t och hän-

skj utas till de andra stånden.

Om denne allmänt aktade medlem af Bonzeliernas

slägt icke höll sig tillbaka ifrån strid, da det gälde den

rena lutherska läran, som han älskade af innersta hjerta,

^
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så var han däremot i högsta grad fridsam, då lian rörde

sig pa det politiska fältet Visserligen hörde han såsom

bröderna till hattpartiet och räknades till de pålitligaste

niedlemmaino deraf, men han kunde lika litet raknäs till

de mest stridslystne som till de mest verksamme hattarne.

I partiondskans öfvergropp mot besegrade motståndare

ville han icke deltaga Sjelf förklarade han, att han alltid

var benagen för den mildaste åtgärden, och han handlade

alltid i ofvereiisstämmelse med sina ord. Han synes h afva

lagt mera hjerfa in i politiken än politiken på hjertat.

Utan tvifvel törblef riksdagsarbetet tor honom ett främ-

mande falt, for hvilket hans människovänliga karakter

och fridsamma lynne under ett sådant stormnpprördt

tidskifte, Bom frihetstiden var, icke rätt lämpade sig. Ingen

var mera afgjordt fiende än han till det under denna tid

vanliga lytet att pa allt salt nedsvärta sina politiska mot-

ståndare. Då den omständigheten att i sekreta utskottet

intet protokoll fördes lemnade ett godt utrymme.för denna

en af frihetstidens mörkaste skuggsidor, uttalade BenzelhiS

vid slutet af riksdagen 1727 den önskan, »att ingen depu-

tation mätte hallas, der intet protokoll fördes på hvad som
talades Qch svarades och att aldrig något finge sägas om någon

person, eho han vara mande, som ej kunde bevisas ni. m.»

Denna Benzelii nienniskovänli gliet och mildhet stod i före-

ning med en tillbörlig anspråkslöshet, som hindrade honom
frän att lägga sig i saker, som han icke begrep. PÄ
frihetstiden var det alldeles sasum i vara dagar förhål-

landet, att många bland riksdagsmännen trodde sig b •-

gripa hvad ärende som helst, hvilket kom under ril -

dagens pröfning, äfven om detsamma förutsatte faekstu-

dicr, såsom t. ex, militära frågor. Benzelius var icke så

anspråksfull. Nar fråga var om tillsättande af den svenska
krigshärens ofverbelälhaivare och ieke mindre omständliga

än hetsiga öfveiiäggningar härom nollos, yttrade han:

»jag är af den tanken att k. m:t och rådet veta bättr

hvem som är tjenlig och skicklig att föra kommando vid

arméen, än jag».

Jakob Benzelius afled under pågfiende riksdag i Stock-

holm den 19 Juni 1717. Likpredikan hölls at öfvarhof-

predikanten och kyrkoherden i Klara, sedermera är!

biskopen Samuel Troilius, ur hvilkens predikan några

ställen sa mycket hellre må anföras, som man deraf kan

se, huru tiden i \ issa hänseenden repeterar sig sjelf. »Vi

lefva>, säger han, »i de tider, pa hvilka en hop väder-

hanar i religion, de der ieke allenast sjelfva lata sig be-

veka och omföras af allehanda lärdomsvädiT, utan söka

ock, livad till dem står, föra andra ifrån enfaldigheten i

Kriste Jesu, ieke mindre oroa var församling, än okun-

nighet, oskick och sjelfsvåld hotar vart rike med brist

pa dugliga oeli nyttiga lemmar, både i det andeliga och

verldsljga ståndet, när ungdomen i landet ieke rättsliga

skött och uppfostrad varder. Bägge delarne lag" salig

Herr Ärkebiskopen högt om hjertat. Han kunde ieke

utan grämelse se vara ynglingar, da de ännu böra sitta

vid boken, blanda sig i regeringssaker, och i otid döma

om det, som, da de först blifvit skicklige gjorde till rikets

tjenst, sedan nog kan mätta dem. Han ville, att allting

skulle halva sin tid, och, såsom en rätt Prokansler,

vände all sin åhoga derhän, huru bokvett och seder, lär-

dom och gudsfruktan matte täfla med hvarannan att pryda

rikets ungdom. Och såsom all annor kunskap är för-

gäfves, mera skadelig äu gagnelig, der nian ieke rätte-

ligen känner den sanne Guden och den han sändt haf\ r,

Jesum Kristum; sa var detta sjelfva hufvudverket, salig

Herr Arkebiskopen i all sin tid dref, att med grundligt

eftertryck utvisa sanningens väg och med brinnande nit

I
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densamma försvara. Han hatade allan falskan väg, och

skulle lians ämbetes myndighöt emot någon brukas, i

var det ju för allt emot dem, som voro lösaktiga antingen

i läro eller lefverne, Rfan vrår en nitälskande Ihriaus

inan. Han var ock en trogen Kommgem nian. Att linna

hvad nyttigast och hälsosammast är, vid rikets bedröfve-

liga kastande af invärtes oro och utvältes osäkerhet, är

i sanning icke något barnaverk. Det fordrar icke alle-

nast mogna och förfarna, utan ock ärliga män, hvilka,

under ett Rå dyrt verk, aldrig lata enskilt* afsigtcr sig

insmyga. Jag dristar sätta salig Herr Ärkebiskopen tor

ett berömvärdt och lysande exempel härutinnan. lian var

icke bland de talträugde, hvilka alltid vilja synas och

äre x fulla med orclom, att deras ande ängslas i deras

huk; men när det behöfdes, sa talade han med besked

och eftertryck för konung, rad och ständer; sa skydde
han for ingen; sa aktade han hvarken gunst eller ogun t;

sa ;ig han aldrig pä någons person, utan sade oväldigt,

hvad han länt rätt och bäst vara; och da han hade Gud
och samvetet på sin sida, tyckte han sig med nog mänga
röster vara understödd, alltid tröstande sig dervid, att

ratt måste anda bliiva rätt och thy måste all from hjertan

tillfalla. Felade han härvid uti något, sa var det deruti,

att lian, af nit för det allmänna, förgät sig sjelf och sin
egen helsa; ty i sanning kunne vi tro, att denne riks-

dagen förkortade hans dagar.

IV.

Henrik Benzelius.

g-onne var den tredje af den gamle Krik Benzelii

söner, som uppnådde samma höga kyrkliga vär-

dighet som fadren. Han föddes i Streugnäs den

18 Augusti Ki8'J den tid fadren ännu såsom biskop i

stiftet bodde derstädes. Efter att hafva studerat i tfpsala,

der lian aflagt prof pa lärdom, utan att det dock ointalas,

att han blifvit promoverad inom filosofiska fakulteten,

företog han en utrikes resa, h vilken omfattade icke mindre
än

i \ ar. Men också sträckte sig denna resa vida längre

an de, som hans bröder företagit för h nom. Den in-

skränkte sig ej inom var verldsdel; äfven angränsande

delar af Afrika och Asien besöktes.

Ettor att hafva rest inom flere landskap i fadern -

landet, hvarunder han äfven vid SOiumarsoIstandet besökte

Tornea, hegaf han sig 1712 till Königsberg och derifran

öfver Polen och Fngarn till Bönder. Denna tid uppehöll

sig Carl XII der, en lika besvärlig gäst för sina god-

modiga turkiska beundrare, som han med allt sitt hjälte-

mod var en besvärlig konung för sitt tålmodiga och tappra

tolk. Med synnerlig nåd» emottogs den unge Benzetius

af konungen och tillsades art afv&kta hans befallning, men
den kung), nåden var denna tid icke utan sina faror, och

dess solsken lyste snart da, såsom ofta förr, 5fver molnen

1



°,0 HKNIUK m xztxtcs. HENRIK PKNZETJUS. o I

af krutrök. Efter Benzelii ankomst till Bender inträffade

den bekanta kalabaliken, der man möter tvänne änder:

1 t öfVerdadiga hjältemodets och det förryckta egensinnets.

Benzelius fick den föga afundsvärda lyckan att vara till-

städes i denna strid mellan de ta och de många, lian

blef af fartartTna tillfångatagen, men genom konungens

mellankoinst räckte donna fångenskap endast nio dagar.

L sgifven besåg han det förfallna hus, der konungen sa

tappert försvarat sig och fanu dl på muren af en okänd

hand tecknad en latinsk vers, som i fri öfversättning på

svenska lyder:

Fölle ock defta hus.

likviQ husets herre dock står;

fölle vcildrii i grus.

honom det «-j i-uhlxt förmår.

Sedan Bonzelius i Demotika uppvaktat konungen,

erhöll han lians befallning att predika. Predikoprofvet

synes liafva befastat Karl XTi:s fördelaktiga tanke om
Benzelii intelligens, ty någon tid senare blef lian pa ko-

nungens bekostnad skickad tilJ Konstantinopel för att der-

ifran företag» en resa i österländerna. Ungefär ett ar

uppehöll han sig i don turkiska hufvudstaden, under

hvilken tid han flitigt öfvadc sig i de orientaliska språken

och förskaffade sig kännedom ej blott om den grekiska

kyrkans likasom om andra österländska kyrkosamfunds

tillstand, utan ock om det turkiska rikets historia och

forfattning. Benzelins, som synes förut hafva blifvitprt t-

vigd, tjenstgjorde under sin vistelse i den turkiska hufvud-
staden såsom legationspredikant till April 1715, dä han
begaf sig till åtskilliga öar uti Arkipelagen, hvarefter den

egentliga resan till Orienten vidtog. Bcnzelms besökte

nu Libanons inbyggare, besåg Baalbeks sedermera af La-

martine beskrifna storartade ruiner, uppehöll sig en kort

tid i Damaskus och gjorde utflykter till de ställen i Fo-

iiicien, der fordom Tyrus och Sidon blomstrat såsom verlds-

handelns medelpunkter. Naturligtvis försummade han icke

att besöka det land i österlandet, bvilket ojemförligt nu r

än något annat utöfvar dragningskraft pa de kristna. I

Palestina gjordes utfarter till flere bibliskt märkvärdiga
ställen, såsom Nazaret, Kana i GaJileen, Tabor, Nain m. fl.

1 Joppo bodde Benzelius i ett kloster, enligt en sägen

beläget pa samma ställe, der lädermakaren Simons hus

slätt, livar t aposteln Petrus vistades, såsom i Apostla-

gerninga rnes 10 kap. omförmäles. Frän Joppe begaf lian

sig öfver Rama. och Lydda till Jerusalem. Under resan

till sistnämnda stad blef den karavan, till hvilken han

anslutit sig, anfallen af röfvare, som dock icke voro af

det allra svaraste slaget. Skonande de resandes lif, till—

egnade de sig endast några kappor af de handlande, som
medföljde karavanen. Anländ till Jerusalem den 26 Nov.

1715, insjuknade Benzelius i en häftig feber dels i följd

af resans besvärligheten', dels af ovana vid klimatet. Sjuk-

domen räckte dock icke längre än tre veckor, under

hvilken tid han i ett latinskt kloster måste hälla sig vid

Sängen. Aterstäld till helsan, besåg han Kristi graf, Gol-

gata, Josafats dal, Zions berg och Betleliem, der den heliga

krubban enligt folktron bevarades. Under denna tid mot-

tog han pa sina armar det märke, som plägade inristas

på dem, hvilka besöka dessa för de kristna sä betydelse-

fulla orter. Hans intresse för allt märkvärdigt pa dessa

ställen var a varmt, att det väckte uppmärksamhet, ooh

minnet deraf försvann icke pa samma gäng, som han

1'fvergaf dci: heliga landet. Ännu trettiofem ar senare,

da en annan svensk forskningsresande, Ilasselqvist, be-

sökte dessa ställen, rakade denne en munk, stan med
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tillfredsställelse erinrade sig Benzelius frän den tid, då

] i,m säg" honom i Botlehem.

Kran Palestina styrdes kosan till Egypten, der lian

besåg landets verldsbekanta minnesmärken, såsom pyra-

miderna och katakomberna. Derifrån gjordes en utflykt

til] teniga (petreiska) Arabien, hvarvid lian anstälde

noggranna undersökningar om israeliternas uttåg nr Egyp-

ten, samt besökte Sinai och Hord). Afven under sin

vist Is i Egypten begagnade Benzelius tillfallet att genom

umgänge mod flore lärde förkofra sig i östeiiändska språken,

i livilka han förvärfvade sig högst ovanliga insigter. Sjut-

ton ar senare hörde en annan svensk Carleson, flciv med

högaktning tala om Benzelius, och en lärd judisk rabbin,

hvars undervisning den vetgirige svensken isynnerhet

begagnat betygade da, att lian i språkkunskap och sär-

skildt österländska språk icke kant Benzclii like.

Öfver Faraonernas land begaf sig Benzelius öfver

Livorno till Bourbonernas. Till Paris anlände han visser-

llgen såsom en främling, men icke med ett främmande
namn. Tv dels var namnet Benzelius genom de två

äldre bröd nias vistelse i verldsstaden väl kändt inom
de vetenskapliga kretsarne derstädes, dels hade lian sjelf

gjort sin- kand genom sina orientaliska forskningar. Isyn-

nerhet hade hans namn en god klang för professor Ilen-

rion. som foreläste i syriskan. Da Benzelius en gång
infann sig for att bevista en föreläsning af nämnde pro-

fessor, steg denne ned ur katedern och helsade med mycken
artighet främlingen välkommen. Anledningen till den
utomordentliga hedersbetygelsen af denne franske lärde

var doek icke blott den, att ryktet om Benzclii forsk-

ningar j Orienten spridt sig i mycket vida kretsar och
afven kommit till Paris lärda verld, utan ock den, att

Henrion, i hvars hus Erik Benzelius d. v. bott under sin

vistelse i Paris, genom denne fatt underrättelse att Henrik

Benzelius, hvilken lätt igenkändes for ett visst slagttycke

med nyssnämnde broder, skulle vid denna tid infinna sig

i verldsstaden. Efter ungefär ett ar- vistelse derstädes

närmade lian sig hemmet. Sedan han dock tillbragt ännu

ett är på utländsk botten och derunder i Altdorf utgifvit

och försvarat en teologisk afhandling: Om Qudsnådmot
de fallna menniskorna och försoningen i Kristus samtgenom
sina stora kunskaper om Österlandets kulturtorh iliand n

varit i tillfälle att biträda en lärd holländare, Relandu i

L freeht, med flera upplysningar, da denne i ny upplaga

titgaf ett vetenskapligt arbete om Palestina, begaf han

sig till Sverige. I Göteborg fick han Karl XILs befall-

ning att infinna sig hos konungen, da svssolsatt m ed

Fredrikshalls belägring. Pa vä^en dit mottoir han under-

rättelsen om att hans konungslige gynnare hade fallit.

Benzelius afbröt ila sin färd till konungens högqvarter

och reste till Upsala. Aret derpå flyttad- han till Lund

der han pa befordringens trappa efter hand nppsi rr till

domprost oeli slutligen biskop, efter att förut hafva varit

professor, först i den filosofiska och sedan i den t olo-

ka fakulteten. T den förra var Benzelius, märkvärdigt

nog, först e. o. professor i filosofi och sedan i österländska

språk. Invald 174(> i vetenskapsakademien, efterträdde

han aret dcrpa sin broder Jakob BenzdLius pÄ arkebi-

skopsstolen. Härigenom måste han framträda i det poli-

tiska lifvets förgrund pa en tid sådan som frihetstiden,

då styrelsens tyngdpunkt lag hos dem, som minst för-

- todo att styra rikets ständer, hvilka lemnat ett sorgligt

bevis pä att det obegränsade mangväldcr, äfven om ett

starkt aristokratiskt inflytande gör sig gällande, är för-

derfligt för ett land, som är nog olyckligt att fa döt-

samma pa sin lott. Att redogöra för Henrik Benzclii

3
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I

politiska bann kan sa mycket mindre vara afsigten, som

en sådan redogörelse bletVe mera omfattande an intres-

sant Endast i i ra ta drag ur lians riksdagslif ma här

fa rum.

Det var Henrik Benxelius, somjemte biskop Sehröder

fick det ledsamma uppdraget att underteckna den af den

torre uppsatta skrift, som efter fröken Taubes återkomst.

till Stockholm a presteståndots vagnar aifattados ooh hvil-

ken till konung Fredrik T rigtade föreställningar biide

om lians kristliga pligt att såsom den ringaste undersåte

lyda Herrens bud, om lians konungsliga pligt att förelysa

land och folk med goda eftcrdömen, om hans tacksam-

hetspligt mot den som skänkt honom kronan, om hans

niensldiga pligt mot sig sjclf, neniligen att tänka pa sitt

timliga m:ts heder och nu vid annalkande ålderdom till-

lika på sin själs salighet. Denna skrifvelse hade icke

den minsta påföljd. Den mottogs icke af konungen, som
denna tid hade stöd af hattpartiet och derför mycket kort

och bestämdt förklarade, att ständerna icke hade rättighet

att blanda sig i hans enskilda angelägenheter. Henrik
Benzelius hade således icke samma framgång, da han
med en biktfaders skärpa och allvar skulle tillrättavisa

Landets konung, som hans bröder haft förut. Anmärkas
bör att den senare, bevekt af drottningen, hade en stor

andel i prestestJLndets beslut att mera, välment än visiigt

bestraffa konungen för hans ringaktande af pligtens bud.
Sl öiyckön urskillning ådagalade dock Henrik Benzelius
i afseende på donna riksskandal, att han, när fråga upp-
kom i prästeståndet om fröken Taubes beBttaffiring, fltetade

uppmärksam hoten dcrpa, att saken tillhörde den enskilda
själavården och botet öfverlemnas ät vederbörlig biktfader.

Under striden mellan hofpartiot och vännerna af det
s. k. fria tat skicket hade utkommit en tidskrift, suni

kallade sig »Ärlig Svensk», hvilkon under förra delen af

kr 1745 begynte utgifvas med två blad i veckan och

fortsattes till laugt in pa följande ar. I donna tidskrift

framhölls, huru mycket Sverige lidit och förlorat under

den sista envåldsregeringen, huru förnuftigt det nu gäl-

lande statsskicket var, huru en konung borde ly-^snn icki

till oansvariga gunstlingar eller s. k. smekungar, utan

till rädgifvare, som voro inför folket higligen ansvarige,

hurusom ständerna voro rådets principaler, inför hvilka

de skulle hvarje riksdag svara o. s. v. Emot denna tid-

skritt uppträdde Henrik Denzelius i egenskap af ärke-

biskop. 1 en till regeringen aflemnad skrift begär han,

att tryckningen af tidskriften matte förbjudas, sa fram t

ej innehållet blefve förut granskadt och gilladt. Häröfver

infordrades utlåtande af censor lihrorum Oelreieh, hvilken

hade att ansvara för allt livad »Ärlig Svensk» innehöll

>di den der tillåtit tryckningen. Detta utlåtande inne-

höll ett försök till vederläggning. Denna vederläggning

lägger tydligt i dagen, att bibelns ord pa denna tid pa

ett högst lättsinnigt sätt begagnades. Ärlig Svensk

hade till stöd för sin karlek till friheten anfört Pauli

ord: 1 liren dyrt köpte, blifven icke menniskors trålar.

Ärkebiskopen hade med anledning deraf anmärkt, att

Paulus med dessa ord och andra likartade ordalag icke

afsett någon borgerlig samhällsställning, utan blott, en

andlig träldom under antingen Gamla Testamentets lagar

eller dåtidens falska profeter, hvarfor ;Arlig Svensk» ej

bort förblanda en sådan träldum med den verldsliga.

Oelreieh svarade att Ärlig Svensk» ej gjort sig skyldig

till en sådan förblandning, det vore endast exempelvis

som tidskriften pa verldsliga ting användt livad som

blifvit sagdt om andliga. Paulus hade nemligen talat

om falska andliga apostlars anfall mot Kristi Evangelium

v
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och ivlig Svensk hade lämpat det pa falska politiska

apostlars anfall mot Sveriges grundlagar o. s. v. Ärke-

biskopen hade sagt, att bibelns språk ej borde på förvänd t

och »förståndigt sätt brukas om verldsliga ärenden. Öel-

reieh svarade, att dv ifrågavarande bibelspråken 1)1 i fv it af

tidskriften använda till försvar för frihet, samvete och

besvurna lagar och att detta vore ingalunda något för-

vänd t och syndigt, utan »ett dygdigt och andligt bruk.

Dessutom», tillade han, befinnas prosterna sjclfva och

t\vt helt nyligen liafVa i predikningar och andeliga tal

likah des tagit bildiska talesätt och användt dem på verlds-

liga ting, och det på ett vida betänkligare sätt, t. ex. när

man på kronprins- n Gustafs födelse lämpade Esaie ord

om Frälsuren, nemligon: oss är fodt ett barn, en son är

oss gifven (Bs. 9: (i ; och vid prinsessan Sofia Albertinas

födelse likaledes pa hennes moder, Lovisa Ulrika, bibelns

ord om Kristus, nämligen att hon gått i döden för var

välfärd, samt ock pa den gamle konung Fredrik aposteln

Johannes liknelse om den högste Guden, nämligen om
den gamle, som sitter pa Stolen och hvars hufvud är sä-

som Inrit ull (Uppb. 1: 14). Den som drog det kortaste

strået i denna strid biet ärkebiskopen, hvilken genom sin

i sjelfva verket svaga och obetydliga skrift skall harva

ådragit sig både åfclfijo och tadel. Tidskriften blef af

kanslikollegium oeh rådet frikänd.

En mindre tör Senzelius sjelf förödmjukande rol

utförde han
i R i upptäckandet af den tillämnade Stats-

kuppen, för hvilken tvänne af Sveriges mest högättade
mim Brahe och Horn jemte llero andra, i sjelfva verket
patriotiskt sinnade män, blefvo otTer. Drottning Lovisa
Ulrika, ho hvilken de trådar, som satte lw.diitionspar-
tiet i rörelse, löpte tillsamman, skulle då erhålla en all-

varlig tillrättavisning af pr t ståndet. De makte-ande

hade öfverenskommit, att drottningen, hvilken såsom poli-

tisk person ej hade någon makt eller något ansvar oeh

derför ej kunde anklagas utan i sammanhang med ko-

nungen, skulle behandlas icke såsom drottning, utan endast

såsom menniska oeh hennes stamplingar emot statsskicket

såsom ett brott icke mot staten, utan mot kristendomen.

Hennes bestraffning skulle derför verkställas afpresterua

och dessa icke såsom politiska domare, utan såsom själa-

sörjare, hvilka det alage att vaka för hennes själs om-
vändelse oeh eviga salighet. Det s. k. frihetspartiets

hämdkänsla iklädde sig således skrymtaktigt en andlig

drägt. Prestestandet, som sannolikt mycket mera bekym-

rade sig om ständernas herravälde och frihetstidens sjolfe-

våld än om drottningens omvändelse oeh salighet gick

beredvilligt de maktegandes ärenden pa samma gäng som
sina egna. Säkerligen var det icke Herrens, som pre-

sterna gingo, dä de ytterligare förödmjukade konunga-

tronen i drottningens person, efter att liafva deltagit i

förödmjukandet af konungen.

Sedan det högvördiga ståndet hade åtagit sig att

gifva uttryck åt den harm och förbittring, som jäste hos

frihetspartiets mäktige anhängare, ieke minst dess hufvud-

män, var det Benzelius jämte biskop Troilms, som skulle

med bestraffningens ord vända sig till Sveriges drottning,

det Brantlenburgska husets stolta dotter. Den förre in-

ledde med några ord den ovanliga akt, da undersåter

strängt bestraffande talade till sin monarks genial. Troi-

lius uppläste den skrifvelse, hvari Lovisa Ulrika på ett

mycket mera skoningslöst än grann laga sätt tillrätta-

visades. I denna skrifvelse talades om, att hennes maj:ts

sinnelag vore af en bedröflig art mot rikets ständer och

invånare och detta enligt uppgift af just de personer, som

låtit bruka sig till redskap för landsförderfliga anlägg-
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nmgar. \är man lockar andra till afstog, så kommer

d( ms sjud pa anstiftarens hufvud, liksom de aflidnas

blod ropar öfver dem, som varit orsaken tiil deras brott

di olycka. I skrifvelsen yttrades vidare: don Högste har

förlänat Eders maj:t mänga stora konungsliga egenskaper.

Han late dertill komma, också en sann gudsfruktan oeh

en sann kärlek till undersåtarna livilka dygder äro maje-

stätets yppersta prydnader o. s. v. Nar drottningen sade

ig aldrig hafva tänkt något ondt, anmärkte ärkebiskop

B« nzelius, att hjertat är falskt, oeh Troilins tillade, att

emedan drottningen blifvit uppfostrad i en stat med en-

valdsstyrelst-, torde hon hafva mot Sveriges regeringssatt

fattat a tor ovilja, att hon icke kunde se något ondt i

sina försök att detsamma öfvcrändakasta. Följden blef

att drottningen måste, såsom känd t är af historien, för-

ödmjuka sig ända därhän, att. hon förklarade sitt miss-

hag för alla sådana anlagda och nu sist genom Guds nåd

upptäckta skadliga stämplingar -, som — utgått från

henne sjelf.

Var Benzelius vän af det för Sverige sä förderfliga

statsskicket, var han det dereroot icke af tryckfriheten,

h vilken han med understöd af sin brorson, biskop Ben-

zelstjernfl, bekämpade pa riksdagen 1700— 17C2. I likhet

med sina bröder saknande den omfattande politiska blicken,

oeh vida större orientalist än statsman, insåg han icke,

att try kfriheten, sa mycket den än kan missbrukas, är

ett värn nior tyranniets förakt för samhällets lagar, tv-

rannerna ma vara flere eller en.

Hedrande för Benzelius var, att han pä 1752 ars

riksdag uppträdde med förslag att afskaffa kungörelsernas

uppläsande frän predikstolen. Det vittnade både om blick

och hjerta för kyrklig ordning. Skada blott, att han i

detta afseende haft så få likar bland de maktegando inom

samhället

Såsom prost och biskop har Benzelius skördat icke

sa litet beröm, Huru välgrundadt det. är, kan nu i -k

lätt afgöras. Att han var något konservativ såsom prost,

är ovedersägligt, äfvonsoin att denna hans konservatism

sträckt'.4 sig nog långt. Under den tid han innehade Lund

biskopsstol var det som de nitiske presterna Carl von

Bergen och Petrus Murbcck, bada beskylda För att g< nom
sin pietistiska verksamhet framkalla irriga rörel r bland

folket, blcfvo föremal för sträng näpst af Lunds d >m-

kapitel. Med den förre förfor domkapitlet så strängt, att

det ådrog sig en tillrättavisning frän regeringen. l)i t

visar sig häraf, att hos denne Benzelius aterfan d t grund-

drag, som synes genomgå hela slägtcn, nemligen afvogln t

mot hvarje religiös lifsyttring, som sträckte sig uföfver

de noggrant utstakade skrankor, som de statskyrkliga

myndigheterna uppstält. Donna afvoghet framträd r äfv n

i Benzelii förhällande mot den bekante Andreas Carl Rut-

ström. Innan ännu den egentliga förföljelsen mot sist-

nämnde prestman börjat, blef denne uppkallad inför Stock-

holms stads konsistorium. Ärkebiskop Benzelius. som för

tillfället presiderade, straffade da den andlige folktalaren

för att han endast per niomenta affattat sina predik-

ningar och varnade honom isynnerhet för att vänja sig

att blifva extemporatör eller extemporanius ,
såsom

orden lvda.
i

Att denne Benzelius var en mycket framstående man,

är obestridligt. Visserligen mätte han sig icke med sin

äldste broder i snillets rikedom, likasom icke heller med

Jakob Benzelius i biskopligt och presterligt värde, men

han var dock en man af sedligt oeh piigttroget allvar, af

stor lärdom och utmärkt begafning. I ett afseende öfver-

1
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träftkde lian alla med lemmar af Benzeliska slägten och

de fleste svenskar i hans tidehvarf, nemligen i omfattande

språkkunskap, Uvari lian sannolikt var en af de iitmärk-

f.i^te män, suiu lefvat i vart land. Alf lian atnjot ©ti

Stort anseende af sin samtid visar sig af din karakteri-

stik han erhållit i Oezelii biografiska lexikon, som utgats

endast -0 är efter lians tranfälle. Denna karaktäristik

ma, så naiv dvn förefaller oss, har anföras såsom karak-

täris< rande kanske mera författaren än densammas före-

mal. Benzelius var enligt Gezelii omdöme »en stur lä-

rare sumhh akademiens, stor bislrop och bar outtröttlig

omsorg för (U:n svenska kyrkans beständiga vältrefnad.

Egde ett ntvaldt bokförråd och oaktadt all sin höga lär-

dom, salt han i sista stunden vid höken, sa tätt hans

många vigtiga embetssysslor det tilläte. Munter, ljntlig

glad och alldeles intagande i sitt väsende, ehuru med ett

allvarsamt utseende, lians seder liknade den gamla verl-

dens ärbarhet.

Ärkebiskop Henrik Benzelius var gift med Emerentia
Rudensköld, dotter till Linköpingshi.skopen Torsten Rudeen
och hans fru Magdalena AValhik. Äktenskapet var barn-

t. År 1758 atled (km siste af de stora Benzelierna.

JJenzelii porträtt finnas äfven i Xeder-Lulea kvrkas sak-
ristia. Ansigtsuttjyeket är hos honom mildare än hos
fadern och den äldste brödren.

Af den frejdade Benzeliska slÄgten fuimos afv n
tv an ne andra biskopar, neniligen (\i>\\ yngre Erik Ben-
zelii oeh Anna Svedenborgs son Carl Jesper Benzelius,

n innehade Strengnfe biskopsstol, och Lars Beuzel-
stjema, hvilkeii var son till landshufdingen af samma
namn och Hedvig Bvedauborg, oeh d om biskop i

AVesteras. Ingen af dessa, biskopar i tredje ledet kunde
fullt mäta sig med de äldre Bonzolierna i begafning. Det

vill synas som om d<- pa fädernas samhällsställning klätt-

rat upp till kyrkans högre plats.,-. Härmed är icke sasrdt

att Benzeliska sl%ten mot slutet af frihetstiden urartat

Flere medlemmar af denna märkvärdiga familj hade ganska
vigtiga samhällsuppdrag. Så var en af slägten, neniligen

Mattias Benzelsrjerna öfverpostd irektor oeh tillika stats-

sekreterare, ledamot af kung], vetenskapsakademien, heders-

ledanio! af kungl. vitt-, hist- oeh ant-akad. samt ledamot

af kungl. vet.-soe. i Upsala. Define stod i det närmaste)

vänskapsförhSLlande till den berömde A.dlerbeth, af hvilken

han fiek de högsta loford bad for lärdom ocJi begafning.

Sistnämnde medlem af Benzeliska slägten var sen till

ärkebiskop Jakob Benzelius. En annan medium af slägten,

lagmannen J. Benzel-tjema hade af ständerna ei hållit upp-

draget att vara informator för konung Adolf Fredriks

tredje son i ordningen, prins Fredrik Adolf, en befatt-

ning, som var lika litet angenäm, som den biet" långvarig.*

För kuriositetens skull ma dot nämnas, att den moåvige priittsou

var sa yr oeh sjclfsväldig, ;itf han stundom mod drottningens bifall

nulste af Benzolstjerna lända., fast vid eu stol, lur att tvingas att

mottaga l.irarens undervisning. En da,;; upptäcktes på prinsens ann
flerfl blåa och gula flackar. Ehuru Fredrik Adolf uppgaf sinn lekar oeh

tiulcr mod prins Karl såsom orsak därtill oeh det dessutom ofta

hände, att prins Gustaf licmligen plägad* nypa brottarna i arman .

d,i han iuko vågade pä annat säitt ge luft åt sin vrede, var drott-

ningen neg s r sin.i barn oeh nog orättvis mot Benzelstjorna att

anklaga denne som gerning&man. Bet hjälpte ieke ntt lian var kiind

som en lugn oeh fiidsam lierto samt prinsens kavaljer dm bekante

skalden (>. Le Creute talade for lian. oskuld. DrottuiiutfM vidhöll sin

anklagelse, i livilkön konungen såsom sin genials trogna eko instämde.

Följden biet, a(( Benzelstjerna begärde oeh erhöll afsked Iran sm be-

f.ittnm

1
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V.

Andreas Karl Rutström.

en nian, som i ojämförligt högre grad än någon af

BenzeJierna är känd af don svenska allmänheten

och pa folket ufcöfvat religiöst inflytande, är An-

dreas Karl Rutström. Bet är en för vart fädernesland

mörk och sorglig tid, som bildar bakgrunden till denne

märkvärdige prostinans lif. Äfven ået tidskifte, da han

först skadade dagen, var icke egnadt att sprida glädje och

tillfredsställelse. Visserligen vaknade da hos vart folk

forhoppningar om en bättre och lyckligare framtid, men
nöd och elände tryckte det hardt hemsökta landet. Den

förödmjukande freden i Nystad, som väckte djup sorg i

alla fosterländska hjertan, hade blifvit undertecknad den

."»0 Augusti 1721. Det misshandlade svenska folket kunde

.åtminstone äter dmga andan efter de förfärliga olyckor,

som förvållats först genom Karl XIl:s egensinne och

sedan genom svagheten hos den närmast efterföljande

styrelsen, som. för att begagna den snillrike Hans Järtas

ord, spilkat upp hjeltens klubbla till svafvclsth kor, emedan
di 11 v;ir för tung att lyfta. Men det langa krigets och

de dystra hemsökclscinas oundvikliga följder funnos qvar

ueh gjorde sig pa mänga sätt kännbara.

Denna tid bodde i nu varande Xedor-Lulca försam-

lings kyrkostad eller den s. k. Gamla staden en af karo-

linerna, fältväbeln Nils Rutström, gift med Brita Steen

eller Birgitta Ston, såsom äfven hennes namn tecknas.

Dessa makar hade åtta barn, ibland hvilka tre söner.

Två af dessa dogo i sin spädare ålder. Den äldste sonen

föddes den 30 November sistnämnde ar eller 1721 och

erhöll den 2:a påföljande December i dopet namnet An-

dreas Karl. Sannolikt gafs af den nyfödde det senare

namnet efter den vid Fredrikshall på dagen jemnt tre

ar fornt stupade hjeltokoiiangcn, hvilken väl var föremal

för denne karolins beundran, såsom för alla lians kam-

raters.

Liks-om det var en tid af olycka och förödmjukelse,

pa hvilken Andreas Karl Rutström föddes, sa var det

ock en sorglig period af vart fäderneslands historia, som

hans mannaålder tillhörde. Olycka och förödmjukelse

för honom sjelf utmärkte slutet af hans bana.

M&rkvärdrgt nog, är det helt och hållet obekant

under hvilka ekonomiska omständigheter Rutström erhöll

den skolbildning, som var en förutsättning för det kall

han blifvit bestämd att bekläda. Visserligen är det kandt,

att fadern lefde under sonens ungdomstid och att modern

tverlefde den senare; men man känner icke dessa ma-

kars förnio <n hctsTilkor. Det är dock högst sannolikt,

att karolinen pa en af härens lägsta befälsgrader i

hade några synnerliga till ui ar pa en tid, då välståndet

var högst sällsynt och fattigdomen allmän. Säkerligen

var det understöd knappt, söm den svenske f&lfcväbeln

kunde Lemna sin son under dennes studier. Antagligen

måste den ung Rutström under desamma kämpa medel-

1> du tens vanliga kamp och hindrades derigenom att vid

universitetet förskaffa i en grundligare bildning.

Ar 17-15 blef d n sedermera så ryktbare predikanten

prestvigd och anstald Som komministt rsadjunkt i Stock-
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holins storkyrkoförsamiiiig. Tre ar senare utnämndes

lian till fangpredikaut. Kodan innan han liunnit taga

detta steg på befordringens bana, hade han böljat draga

uppmärksamheten till sig för sitt presterliga nit och sin

i sitt slag stora prtxtikoförm&ga. Människoskaror utström-

made till de kyrkor, i hvilka han uppträdde som predi-

kant. Några betydande kunskapor ansats han dock icke c i

Man har likval anledning rill den förmodan, att det betyg

om svaga teologiska insigter, som honom gafe af Stock-

holms stads konsistorium, da han under de mot honom

riktade förföljelserna inför donna myndighet examinerades,

färgades af den ovilja emot hans person och lärosätr, som

gaf sig luft i dessa förföljelser. Tar han icke en lärd,

nian. sa var han, livad bättre är, m\ folkets man, som

förstod livad som större delen af de lärde männen i kvr-

kan icke förstodo, att rycka sina åhörare med sig och

att genom evangelium, om än något ensidigt förkunnad!,

framkalla kristligt lif i hjertan, förut försänkta i andelig

likgiltighet och verldsträldom.

Och lif. verkligt kristligt lif, var det, som väcktes

genom Rutströms predikningar, livad man än ma säga om
det sätt, livarpa han förkunnade eviga lifvets ord. Såsom
kandt är, hade han till en viss grad anslutit sig till den af

grötve Ziuzendorf stiftade bi ödlaföl samlingens lärouppfatt-

ning eller den s. k. herruhutiska, enligt hvilken Guds kärlok,

bevisad genom Kristi lidande och död, sa
i kjutes fram i

•rund n, att Lagens vigt och betydelse icke tillräckligt

klart och tydligt framställas. Till det predikosätt, för

hvilket denna lärouppfattning ligger till grund, körer att

måla Kristi lidande med sa sinliga färger som möjligt,
h ordandet om hans blod och sar, betecknande detta

lidande, möter ständigt i det herruhutiska partiets predik-
ningar, liksom i dess sånger. Att ihn mer eldige an

betänksamme Rutström i sina predifroföredrag vid fram-
liallandet af menniskans frälsning genom Kristus var
något ovarsam i sina uttryck, ma r

, 1( .|i att

brödraförsain Iingens uppfattning af kristendomen sa af
honom framhölls och betonades, att n im l kund

. uppstå, kan icke bestridas. Ovisst är dock. ,,m han,

som det pastas, i en predikan yttrat, .tt Gud kastat alla

vara synder på Kristus, så nit Ort rar myen synd k
ingen syndare m ra qmr

}
uiani dt var allenast en syn-

dare på luta jorden, dm som Gud gjorde Ull synd; Ii
Ur: Gud tog h Ja mfmdakUmpm och alla våra synd
och hastade allt seunmans i helvetes eld och lät aUt brinna;
att det h ter icke: syndat shdl förlatas, nian synden är
förläten; att det dr falskt att tilja hafva ett atrrnpp-
rdttadt Guds hefäte o. s. v. Sådana uttryck, om .1 verk-

ligen blifvit begagnade, kunna lätt missförstås, ehuru d

innebära ingenting annat ftn framhållandet af den biblis

läran om den allmänt gällande försoningen genom Kristus.

Och de kunna pa intet satt rättfärdiga den förfölj s ,

n .Rutströms predikningar framkal M jligt är föl

ofrigt, att denne i sina exteraporera.de föredrag icke alltid

iakttog hvad ämnets höghet och rummets helg fordrad .

Men ända var det behandlingssätt, som han rönte frän

Stockholms stads konsistorium, i sjelfva verket ovärdigt

en korporation af presler, i d nna egenskap kallade att

vara fridens män och icke dvii andliga grälaktLh t i s.

Den unge prosten hade icke länge hunnit samla an-

diikti: a Ihörareskaror omkring predikstolen, förrän lians

förman i stadskunsistoriuni började kalla honom inför sitt

domsbord. Man hade ett mycket i ögonen fallande miss-

hag till Rutströms hade person, lärosätt och lära. Detta

misshag var det, som föranledde hans inkallande den ena

gängen efter don andra. Man gaf luft at d teamma
|

I
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flera sätt Till och med hans extemporerande af predik-

»ingår gaf anledning till varning, såsom i Henrik Ben-

zelii lefnadsteckning ar nämndt. -Alan skrapad» 4 honom

för likt och olikt, utan att dock kunna skrapa bort vare

si" hans hörrnhutism eller det icke så litet utmanande

sätt, hvarpå den samma framträdde i hans predikningar.

Han inskränkte sig ej till att gifva honom en tuderlig

tillrättavisning för hans något hetsiga och sjelfradiga*

uppträdande, hvilket sannolikt var pa sin plats; man

skulle nödvändigt göra honom till en irrlärare, hvilket

han icke var. Om han i ett mindre fint språk med för-

kärlek betonade en af kristendomens sanningar, följer ej

deraf, att han förnekade de andra. Man kan med grofva

färger mala en sida af en byggnad, utan att derföre för-

akta ii sådan ståndpunkt, frän h vilken man kan öfver-

skada bvsnaden i dess helhet

Det var egentligen ar 1750, som den svara förföl-

jelse utbröt, livilken förbittrade Rutströms lif. Dock hade

han redan förut blifvit förbjuden att predika, men detta

förbud hade efter en kort tid blifvit upphäfdt Sedan han

nämnde ar i storkyrkan hållit en predikan öfver gud-

aktighetens stora hemlighet, att Gud är uppenbar vorden

i köttet, blef han stäld under tilltal inför Stockholms

stads konsistorium, och detta ehuru denna predikan hade

slagit an pa flera af rikets rad. Försöket att fa predi-

kanten fald strandade pa de presters utsagor, hvilka kon-

sistorium inkallade som vittnen, i det af fem endast en,

d n anklagades afsvurne fiende, magister Stenbeck, vitt-

* KU Im vis i-a Ifcs sjrlli.
| var, att han som fangtuödikaut

utl»ytto »lon gamla psalmboken omot Ziöns sängor. Att han Föradrog

de -'•naiv för dou tona med döss ö&gon gäap; tfamtiadaricle L i

kil " ^ naturligt, ICen åtgärden var dock lika obefogad som
vttig.

nade <'i»<>t honom. Alla bemödanden att snärja Rutström
misslyckad Men det teologiska hatet liksom det poli-

tiska sofver icke gerna. Tar det sig en blund, blir doima
h. -It kort, helst om föremal. -t för detta hat ar rörligt och

närgånget. Rutström, hvilken hud icke sa litet af karo-

linens mod, hvilket han nu visade i vä rf, som borde hora

till de fredligaste i vorlden, fortfor att predika som f

visserligen lika e\ mgeliskt, men ok i en form, i i hän-

visade på, att han icke det mii sta frågade efter livad de
andliga fäderna i konsistorium tänkte om hans m i k -

sätt. Om fiendtlighoten mot herrnhntisnieu had« velat

slumra in, sa fiek den icke vara i fred för d n utma-

nande tonen hos denna läroforms svenske malsman pa

denna tid. Följden blef ock, att denne knappt en manad
efter förra förhöret, liter kallades inför konsistorium för

att sta till svars for en pa 18:e söndagen efter Trinitatis

hallen predikan öfver »fienderna, som till Jesu fotapal

lagde voro». Såsom man vid förhöret med anledning

den förra predikan begagnat prestmannen Odins hustru

Eva Beata Törngren som redskap for Butstrtfms ankla-

gande, sä använde man henne äfven nu, men derjemte

en annan qvinna, spanmalshandlarcn Haggrens hustru

Kristina Lundgren. Men äfven denna g&ng misslyckad

försöket att störta den förmenta kättaren, enär icke min

än nio manliga vittnen talade till hans fördel. Deraf lat

dock ej de andliga fädernas förbittring emot den ädle

grefve Zinzendorfs eldige lärjunge afviipna sig. Med an-

ledning af Rutströms predikan påföljande söndag, å^n

19:6 efter Trinitatis, förmådde man stadsfiskalon att be-

gära stämning a den förhatlige presten, som nu blef af

konsistorium suspenderad, sedan han blifvit förvägrad

att enligt sin begäran afgifva skriftlig förklaring. Den

"lagliga domen öfverklagndes bos Svea hofrätt, som äter-

I



Bi i HHi

48 \\m,'l \s KARI IMTSTRÖM. \\ni,i:\s i
;,M 1<>

visade målet till konsistorium. Vid ny hand läggning af

detsamma inför nämnda kyrkliga forum intygade förut

anskaffade vittnen, att lian begagnat Hor© förgripliga ut-

tryck; men (ill sina vedersakares öfverraskning, visade

den ani i , att orden funno* i Lulhers skrifter, hvar-

vid den vördsamma frågan framstäldes oui sådan auk-

toritet vore (jod orh nöjaktig*. Suspensionen måste npp-

häfvas, men konsistorium ansåg sig dock befogadt att

lata i protokollet anteckna om Iiutström, att han erhållit

första varning lon. en åtgärd, som icke t;ilar för rätt-

visan hos denna kyrkliga myndighet. Aret derpfi an-

tastades äter i\o\\ man. Iivilken lians förmän beslutit art

störta. Men donna gång var det icke en predikan, utan

en skrift, benämnd brefvexling emellan Nikodemus och

Ghristoplrilos, som var det Kastvapen, hvilket man ansåg

nog skarpt att falla den djerfve fblktalaren frän predik-

S len. Ryktet förmälde, att- denne var författaren. Oeh
nu ingrep i vederbörlig anmälan sjelfva justitiekans-

leren i saken. Han stalde Iiutström under liskalisk ak-

tion inför kamnersrätten, af Iivilken lian, oaktad t icke

full bevisning kund.' åstadkommas, dömdes skyldig att

vara författare till ifr.i »varande bok, som ansågs mycket
kättersk oeh förgriplig. Den anklagade hade nemligen
i densamma gjort några anmärknin i imt skrin it tvänne
bref, hvilka man ansåg tala för, att han var författaren.

Dt tta foifattareskap liade han förnekat inför sina förmän.

Nu ansåg man, att, oaktad t hans nekande, tillräcklig be-

visning härför tbrefunnes. Att domen frän ren juridisk

synpunkt var rättvis, våga vi hetvifla. Imellertid biet'

den sålunda dömde äter kallad inför konsistorium; men
Rutström, Iivilken förmodligen tvekte sig hafva fatt noe... * ** *3

at sina förmäns mera bistra Un kärleksfulla forman im-ar,

ii ann sig ej, .medan han ansåg sig iöke vara skyldig

till donna inställelse, då han öfverklagat kamn rsrätt<

dom. Icke desto mindre blef han såsom författare till

en kättersk bok suspenderad, hvarjemte målet såsom
religionsmål öfverlemnad åt beträtten. Ehuru denna
öfverdonistol icke ansåg den anklagade kunna fällas,

tsulfästades dock su nen, förmodlig
i förB ms

niissfirmliga skrifsätt, för hvilket han bötfäldes, och hans

för öfrigt stela hållning t emot sina förmän. H hattens

dom blef dock icke beståndande. Den dÖmd< iok med
klagomal till kongl. maj: t, som uppbär 1 m n, men lik-

väl, besynnerligt nog, dömde Rutström till varning af

konsistorium, Iivilken varning han måste emottaga. huru
påkostande det än var. Som suspensionen blifvit på

högsta ort upphäfd, mast don för de andliga fäderna så

misshagliga prosten äter insättas i ntöfning af -ni fang-

predikantsyssla. Af\ n blef han ånyo adjunkt i storkyrko-

forsamlingen, sedan konsistorii försök att förmena honom
tjenstgöringen därstädes brutit sig emot kongl. niaj:ts

vilja. Konsistorium erhöll ett b st and t tillkannagifvande

frän konungen, att Rutström skulle njuta less b i

utslag till godo oeh fa tillträda d pi stsysslor, som

honom tillförene uppdragna voro». Äfven den k n

domen blef sedermera, da lian hunnit ini i stora t

tjenster såsom medlem af hattpartiet, upphäfd af de makt-

mde ständerna, hvilka ströko ett breclt streck öfver

allt livad nairon offentlig mvndi&het dömt till den för-

följde prostens nackdel. Denne blef i alla afseen I u fri-

känd, men af en partidomstol, en domstol pa frissor,

Iivilken af den politiska vindka-dnin n med stark fart

fördes än at na sidan och au at den andra. Nämnd

domstol var denna tid den 1; sta i landet, sedan In

verkställande och dömande maktens tyngdpunkt genom

åtskilliga omständigheter frän regeringen kommit sa långt

i
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mci*, iif t rättvisan vreds på sned och hela samhället fördes

nedåt, således bada konnuo ur sin rätt» bana. I nu ifråga-

v irande mal torfor dock denna paitidomstol i ett afseende

rått Don förkättrade var ingen kättare och hade ej bort

behandlas såsom sådan,

Rutström fick nu en fyraårig livilotid Iran vidare

stud i. Ocli möjligen både lian falt vara fri från alla

anklagi 1 r, om han icke biands t sig i politiken på ett

ti, som är för ingen del efterfoljansvärdt. Dcrigenom

iiek han äfren andra fiender än dem, som icke tålde hans

sätt att uppträda som prest och predikant Han blef nu

föremål för ett dubbelt hat och förskaffade sig kanske

ännu bittrare motståndare inom det politiska lägret an

inom det kyrkliga. Det teologiska hatet är bittert, det

nia fala frän katedern, från den kyrkliga einbetsstolen

eller frän konventikeln. Det politiska hatet är icke bättre,

men det har, åtminstone på senare tider, vanligtvis varit

mycket mäktigare. När bada räckt hvarandra handen,

har den. Si m do bada vapenbröderna bekämpat, intagit

la st farlig ställning. Detta har Rutström fatt erfara.

Det var ett sorgligt liige, hvari vart fädernesland

ann sig den tid, på hvilken han lefde och verkade.

L tvenne politiska partierna, Mössor och Hattar, kampade
om väldet och du i. tatlan om besittningen af staten:,

ledd- framkallade bitter tvedråg inom nationen. De senare

1
de i Rutströms yngre år flfvoi vigton och dermed den

politiska makton, iifven sedan do bragt fäderneslandet
n. ra und rgang i brant Do voro naturligtvis rädda
om sin makt, såsom ofta är fallet, att ju sanne man styr,

to hellre vill man styra. Hvarje försök att göra siat

l>a deras maktställning, liksom i allmänhet på det olyeks-
bringaiiflu mån aldrt, \ai derför den största förbrytelse
i hattpartiets ögon. Ett försök är 1 7 >u att minska c!

rnrädande ständernas makt och utvidga konungens var

uom drottningens föranstaltande bragt a bane. Rut-

ström, hvilken "(nom riksrådet Palmstjerna kommit i

närmari beröring med hattpartiets ledande män, visade

en synnerlig ifver att upptäcka de komplottens trådar,

som ar 1755 börjad* från konungahu t ul ipinnas öfver

landet, t afsigt att påföljande ar bringa den till u n ide

s tskuppeu till tand. Den pr sfc iii<- politikern sRg s,

för att tjena bad it parti och statsskicket, hafva tillåtit

sig spion ai oeh ett försåtligt utlockande från oförsigtigt

folk livad som angick statskuppsplanen. Hans politiska

verksamhet egdc da helt ;h hållet rum utanför riksdagen.

Visserligen biel han n ållg vald till riksdagsman för

Stockholms komministrar, men dt var längre fram i tiden

oeh sedan han blifvit kyrk< lierd Videt blef för öfrigt

öfverklagadt oeh han måste utgå ur prestost&ndet, oaktadt

det medhåll han hadt h ri 1 t, n tillhörde hattpartiet

Kutströms politiska fÖrtjeuster synas framförallt hafva

bestått i att vara en slug och a rlcsam handtlaugai at

några partiets friimste män, såsom den bekante politikern

Forsen oeh den store fästningsbyggaren general Ehren-

svärd, till hvilka han stod i nära förhållande. Pa dessa

förtjenster satte han, sig till löga heder, sa till sägand .

kronan, da han, blifvon bataljonspredikant vid artilleriet,

hvais ebef Ehrensvärd var, efter den tilliimnadc st,»

kuppens upptäckande höll ett passi ueradt tal, hvari or-

dades om tyranners våldförande reg&ingshtsta» , om

»den rasande af trätäomsaiukn upprörda roten Koral/s

dj rflx t att strida mot hfrande Gad (!) oeh anfalla é n

oomhnll.stötlaja fri/n tsklippan, Sveriges fandaaientalhvj .

Rutström ansågs hafva gjort sig sa förtjent om det

härskande partiet, atl han borde belönas, oeh belöningar

uteblefvo icke. Uni han fick emottaga 1.000 daler på

I
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sin <lc!, då statens tiWgfo r tömdes for att belöna dem,

som inlagt likartade förtjenater, lemnas di ritan. Men

kand t år, att han blef I
i doktor i Groifswald, innan

lian ännu fött pastorat. För att förskaffa honom donna

utmärkelse skola hans vänner haffa tillåtit sig don listen

att titulera honom pastor adjnnktus, hvilket kunde an s

som t. f. kyrkoherde och pastor dosignatas Iluhnhv eller

utnämnd kyrkoherde i Stockholm, enär teologiska fakul-

teti n i nämnda tyska universitetsstad aldrig skulle haffa

skänkt doktorshatten åt nn man på Rutströms dåvarande

låga einbetsgrad. Dernied stannade ieke det herskaiide

partiets tacksanihetsbefisning. Rutström blef kyrkoherde

i Ladugårdslands församling, och det, såsom man påstår,

utan att han aflagt pastoralexamen. Han hade sökt Luleå

pastorat, da ett af likets största, oeh skulle sannolikt genom
den mäktiga inflytelsen af hattpartiets chefer haffa fatt

det, sa litet han dertill var kompetent efter da gällande

befordringslagar. Till sin stora olycka afstod han från

Sistnämnda gäll, hvilket dä gafs at rektorn vid Klara

trivialskola, regementspastor Lai Rutström föredrog
att. bo i Stoekholm i stället for i den stilla, frän det

oroliga politiska lifvets brännpunkt aflägsna hembygden.
Det gäll han föredrog erhöll han ieke utan protester.

Han blef kyrkoherde i förutnämnda Stockholmsförsamling
t\ irtemot prestestandets gensaga, oeh han blef det utan
föl-samlingens hörande, liksom emot den ordning lagen

t rJgado, af konsistorium ensam uppförd på förslaget
utan den vanliga ansökningstiden af tva månader. Vid
fullmaktens utfärdande vägrade konungen sin underskrift
oeh namnstämpeln b a nåden, hvarigenom utnämningen
*** tefli sttmpla les till en partisak. Nu tycktes lyckan
lysa på Eutströn] a a

,
men ilot blöf blott en solglimt, oeh

Jun skulle priifra pa HFi ts vidriga U . iinnu m. ra an fornt.

Först o.-h främst hök han till komminteter den strids-
lystne Murbeck, som förut haft samma trosuppfattn
som han, men nu blifvit en lika häftig som oböjlig

,

tist. Und.i in studenttid hade denne komm mister gjort
känd för sin ovanliga armstyrka,* men nu , 1 galade

han en kraft, som icke hade sitt säte i aro rn . Brin-
nande af if\ i föl' människors omvändelse, men ieke

lande, att den skedde genom någon annan slag pr likan
än hans, polemiserade han ordentligt emot Rutström,
hvilkon han ofta, ehuru utan namngifvande. anföll i sina
aftonsangspredikningar. Sålunda hände det att försam-
lingens pastor, som till slut ieke kunde lida angreppen
frän komministern, gaf sidohtigg at denne i högmessan
med den påföljd att den senare s& mycket hellre förnyade
sina angrepp emot den förre i aftonsången. En gäng
hade Murbeek rent af målat Rutström som antikrist, da
en gumma frän en af bänkarna afbröt predikanten med
de orden: »du är sjelf antikrist». Den lika duglige som
häftige komministern, hvilkon i teologisk grälaktighct

* Wicselgrcn omtalar i Hurbcoks rafi såsom en allmän

n, att ctama, hufvudct högre och itfven starkare än alla andra.

var BttuteatarMa wiförare nå alla I d liga och c iga uppl

att han en da han på ön krog anfölls af an skara hämdgi

lllar, som gjort en obehaglig bekantskap med hans ai ka

för att ftfvermanua honom sliiekto ljuset, tillgrep en »långsill», svai;

''en la t i m hkret, och hotade art genomstinga den.

som gjortic motstånd, h varefter han med blotta handkraften utkasts

<1 'ii {ii- ki.i kta skaran; att han on annan gång i sppfe n för d

iskopen i Lund förgrymmad - ma. som af honom fatt ett för

dem kränkande tillmak ostret kastade ett lofvando s\in, :

uodföil midt för prokanslrrcn just da, under en af honom hållön f<

maltid, hans skal — eu liftslefvandc påminneiso om d n

ohöfliga benämuii kopon gifvit sti ua, af hrilka ingen blifvit

bjndttt till gSstabudat.

I
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vida öfverträilado sin närmaste forman, blef för fredens

skull befordrad till kyrkoherde uti Fridlefstad i Blekinge,

cl r han synnerligen utmärkte sig och lemnade varaktiga

spar af sin trägna och trogna herdevärd. Hen Rutströms

bana blef icke lugnare för det, att han blef befriad frän

den stridslystne kaplanen, sa stora prof den förre än

ådagalade pa sin duglighet såsom kyrkoherde.

Den storm, som mötte honom vid hans snart sagdt

första steg pa embetsbanan, Inritade sig några ar, men

endast för att bryta ut sa mycket våldsaminare. Redan

innan han utnämndes till kyrkoherde i Ladugårdslands

församling, hade han blifvit anklagad för en Palmsöndagen

1
7

"> 7 hallon predikan i riksrådet baron PaJmstjernas hem

under en dennes sjukdom. För denna predikan, hvilken

naturligtvis handlade om nattvarden, blef Kul ström an-

tastad af Stockholms konsistorium, för hvilket han måste

framlägga sitt memorialkoncept eller utkast. Man fann

honom vid granskningen deraf luta än till kalvinism, än

till herrnhutism, än till den katolska villfarelsen. Kättare

skulle han blifva, lika godt pa b vad sätt det skedde.

Resultatet blef intet annat än att hvad konsistorium ville

framför allt förekomma, det skedde nemligcn att han blef

eu medlem af denna domstol, såsom kyrkoherde i sist-

nämnde församling. Xu ordnades ett ordentligt spioneri-

system emot den förhatlige mannen. Man skaffade sig

personer, hviika här och der i bänkarne upptecknad
hvarje vägadt uttryck, och hustrun till hans egen kloc-

kare, som var skicklig i snabbskrifning, skall halva »på
listen kring kyrkdomen ofvanför predikstolen :|< antecknat

låna ställen, som hon (!) fann irrläriga. Förhör följde

Detta möjliggjordes genom lÄktarcn Donna fe i Ladu-
Irddanda, nu Ösl nnalms kyrka bögre belägen «o prwUlartDlon.

pa förhör. Men den förhörde var mera än vuxen sina

mot honom fiendtliga embetsbroder. Man km !;. ta

tast honom, lian hade pa in sid;i 1
I mningen och

en ovanlig fyndighet När alla försök att störta honom,
misslyckades genom hans öfvorlagsna försvar, tog nian

till hjälp den t logiska fakulteten i Upsala, hvars plu-

ral itet bestod af Mössor, således Rutströms politiska mot-

ståndare. Frän fakulteten utgick ett förkättringsutsla«r, i

form af betänkande, hvari förordades den anklagades al-

sättning, da naturligtvis ett annat lika hedrande i form

af resolution utgick frän stadskonsistorium. Nu bost i-

made man hoträtten att med detta dubbla stöd af myndig-

heter, som väl skulle första sig pa renlärigheten, om <

än litet begrepo af den högre juridiken, näpsa den orolige

Ladugardslandspastorn. Åtgärden väckt mängas ogil-

lande* och gaf Rutström, som med sin ovanligt mång-

sidiga begafning var bättre jurist än sina kamrater, an-

ledning att öfver denna olaglighet besvära sig hos justitie-

kanslern, som lät besvären ligga oafgjorda i tio månader.

Nya anklagelser framkommo frän personer inom Ladu-

gårdslands församling, men möttes af hedrande intyg frän

kyrkorådet och icke mindre än sjuttio hederlige och till

en del lärde man, tillhörande församlingen. Det blefve

* "Wieselgren omtalar i sm Svenska kyrkans literaturhistoria,

att den bekante prol ra Sam. Ödnian meddelat honom följande

anekdot frän denna tid: I en tidning inflöt en annons så lydand: :

domkapitlet dömde doktor Rutström af med embotet, sof det under

ui tung nattmössa.» Boktryckaren ålados häraf att uppgifva författaren.

JI.ui nppgftf kyrkstöten (kyrkvaktaren) i Jakob. Denne var blind. Då

lian af domstolen tiilfrfigadofc, bvem som hjolpt 1 in att skrifvn,

uppgaf han kyrkstöten i Maria församling. Men nu hade denne 1

duna bortfrasna. Nar man frågade honom, huru han kunde skrifva,

svarade han: »Jag hull pennan mod foten.»

I
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för vidlyftigt att omnämna alla enskilda detaljer i den

förföljelse, som under flera år fortgick emot den hatade

mannen. Vi vilja blott nämna* att han var föremål lur

det mest orättfärdiga förfaringssätt från konsistnrii sida

och att hofratten, hvars advokatfiskal var on bundsför-

vnmlt till kousistoriifullnuiktig, emot Rutström icko till-

fullo iakttog don oveld, som man haft rätt att vänta. Don

förföljde var således nu nära att duka under, men tog i

sin nöd sin tillflykt till regeringen, som oaktad t konsi-

storii opakallade underdåniga hemställan om Rutströms

afsäftning från cmhetet, till dess slut blefve i saken, fann

for godt besluta, att undersökn ingen i hofratten skulle

afstanna. Några af regeringens ledamöter fÖreslogo till

och med, att sa väl konsistorium som hofratten och aktör

i målet skulle ställas under åtal. Denna gång stannade

segron pa den forföljdes sida.

Men den storm, med hvilken denne kyrkans tjenare

hade att kampa, skulle snart blifva sa stark, att den
sopade bort honom från hans plats både i kyrkan och
inom fäderneslandet. Hittills hade vindstötarne varit

mindre farliga än häftiga. Sa hlcf icke förhållandet nu.

Det uppstod ett oväderseentrum. som var långt mäktigare
än det, som fanns i Stockholms konsistorii sessionsrum.
Mösspartiet började komma till välde och i man deraf
försämrades ställningen för denne hattpartiets hängifne
vän, da han fiender drogo hans sak inför riksdagen. Man
vädjade frän konungatronen till de 1760-1761 försam-
lade ständerna. Vid denna riksdag, en skamfläck för
vart fäderneslands parlamentariska historia, under hvilken
samma radsherrar först tadlades och afsattes, sedan
prisades och återinsattes i sina embeten, hade Mössorna
i början öfvervigten, och älven mot slutet af densamma
utöfvade de, understödda af hofvet och med tillhjelp af

åtskilliga omständigheter, ett mycket stort inflytai
Xastfuljande riksdag, s«»m sammanträdde dv 1765," gal
det under så mänga år från statsrodret undanträngda
mösspartiet en alldeles oomtvistlig ötVervigt, Huru ut-
dgterna för Rutström, denne Hattarna verksamme an-
hängare under sådana förhållanden skulle» ställa sig, kan
en hvar lätt tänka sig. Rebgionsprocessen började åter

1762 efter derom af ständerna fattad! beslut, och slut-
domen föll 1765. Den S(1 länge och sa ihärdigt angripne
pratens sak var nu ohjolpligen förlorad. 01 i spunkt n
för anklagelserna var att han förmenades hafva förka
lagen, nekat bättringens nödvändighet eh vändt upp och
ned pä hela salighetens ordning. 26 vittnen &beropades,
hvilkas anteckningar togos för goda, huru mycket de än
voro behäftade med motsägelser och bristande samman-
hang. Det hjelpte icke, att ik-n anklagade framlade en
predikan på söndagen Septuagesima om Cmds godhet

stränghet, i hvilken han framstalt lagens förhällande till

evangelium och trons till gerningarne m. m. Det hjelpte

icke, att den tiologiska fakulteten i Köpenhamn, till hvilk n

han vädjat, funnit denna predikan ren. lärorik och upp-

bygglig». Lika litet förbättrades Rutströms sak dera*;

att han icke blott kunde stödja sig pa 77 vittnen, af

h vilka 7 muntligen och 70 skriftligen intygade renlärig-

heten af hans predikningar, vittnen, som konsistoiiifull-

mäktig doktor Pettersson, till skam för sitt eljest aktade

minne, jäfvade såsom villfärande i tron och icke vittnes-

gilla förr än de af konsistorium blifvit examinerade. Icke

heller hjelpte det, att icke mindre än femhundra med-

lemmar af Ladugårdslands församling ville enhälligt bo-

vittna den älskade lärarens uppbyggliga lära I oför-

vitliga lefvcrne. Rutström skulle störtas, och han blef

st rtad. Den gamla anklagelsen fick ett förment stöd af

I
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en ny, riktad emot en predikan på 3:dje söndagen eftär

Trettondedagen ar 1759 om föttfördiggörelsen genom

trona». Don nye konsistoriifullniäkfcigen magister Sten-

beck, som mod anledning al* denna anklagelse förordiuid

vände sig Riven mot sådana uttryck i sistnämnda predikan,

hvilka voro hemtade frän Luthers egna skrifter. Sa Lfrigt

var bemödandet att ta ilen anklagade fald. Detta bemö-

dande kröntes med don framgång, att Rutström dömdes

af hofrätlon till suspension, visserligen icke pa sådana

.il, som Iiufvudakten och ransakningshandlingarna gafvo

vid handen», utan dertor att han två gånger varit suspen-

derad och a isat sidovördnad och olydnad mot konsisto-

rium, tillätit sig anstötligft utlåtelser och vårdslöshet i

predikoämbetets förrättning, förseelser för hvilka Rutström

aldrig blifvit anklagad. Icke ens med denna framgång

voro hans fiender belåtna. Det teologiska och politiska

hatet kunde icke tillfredsställas med sa litet Partivrans

dom måste blifva strängare. Hofrätton dömde slutligen

föremålet för detta hat, den nitiske prosten, till afsätt-

ning frän embetet. Denna dom stadfästades af regeringen,

som derjenite straffade honom med landsflykt. Ett enda

riksråd, baron Reuterholm, stälde sig helt på Rutströms

sida och yrkade till och med, att Stockholms konsistorium

och dess fullmäktige, allmänna äklagarne och sjelfva bet-

rätten skulle ställas under tilltal, hvilket de, såsom oss

;ics, mycket väl förrjeut, utan att man dertore behöfver

fritaga Rutström frän de fel, som härrörde frän hans

lynne och temperament. Detta baron Reuterholms yr-

kande förtjenar så mycket mera uppmärksamhet, som han
tillhörde mösspartiet och således var en politisk mot-

mdare till Eutström. Och det hedrar denne radsherre
icke minst derför, att han genuin sitt försvar för den an-

klagade prosten blottstälde .sig för bittert hat hos den
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förföljdes motståndare. Också hade hans uppträdande i

denna sak så nar kostat honom han. plats i rådet, frän

Inilket han höll pa att bli utvotorad för sin djerfhet att

försvara Rutström.

Den sa orättvist dömde mannen måste således o
; , v

landsflykt. Kvar och en inser, att utan hans inbland-

ning i den tidens politiska strider skulle icke domen
halva blifvit sa svår, utan pa sin höjd inskränkt sig till

suspension tian embetet Med skäl kan man likvid fråga,

h vårföre landsfiyktsstraffet skulle drabba just honom och

icke andra medlemmar af hattpartiet. Skull alla dessa

af den hämdgiriga partipolitiken drifvits utom landets

gränser, sa hade det blifvit en större folkvandring än

don, som var tid har att uppvisa. Om ondast de mera

verksamma ibland ifrågavarande partimän delat Rutströms

lott, skulle han ända fatt ett både talrikt och till en del

mycket förnämt sällskap, af hvilket mänga vida mer än

han ingripit i händelsernas gäng. Domen blir såled

huru man än betraktar den, en skam för de dömande.

Såsom landsflyktig uppehöll sig Rutström än i Dan-

mark, än i Tyskland. T Hamburg vistades han minst tv

i i tid, under hvilken tid han var svsselsatt med studier

och brefvexling med sina vänner i Sverige. I utlandet

lefdc han i godt förstand mod några af sin tids bästa

teologer och prester, hvilka icke som Stockholms presfcer-

skap regerades af bl hult nit för den lära, hvars innersta

kärna de tyckas icke hafva fullständigt känt, och af en

förkättringslust, hvars okristlighet de icke lärt sig in

Under detta tidskifte af Kutströms vcxlingsrika iif

kunde han icke glömma sitt fädernesland. Fattigt och

armt, tog det emot honom, da han först skadade dagen

i det ringa fjället högt uppe i norden. Sönderslitet af

partistrider, gaf det honom mänga sar, hvilka voro endels af

I
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houora oförvållade, om han också sjelf, såsom antydt är,

ådragit sig- en dol af desamma- Tillåtande, att rättvisan

förqväfdes i partiyrans hvirfvol, hade fäderneslandet ut-

kastat denne sin son öfver sina gränser. Och likväl,

detta land var fortfarande föremal för den landsflyktiges

karlek. Denna kärlek fick ett rörande poetiskt uttryck

i den nyårsönskan till Sveriges rike, som han 17G7 ned-

skref i Hamburg oeh som börjas med de orden:

Mitt kJira fosterland, du drottning iippa jordon!

Till dig, min hulda mor, min matta tanke g&r.

Jag i ditt sköte Lii;. mon är en frftmling vorden.

Men icke ens sedan Rutström blifvit drifven öfver

sitt fäderneslands gränser och måste äta landsflyktens

bittra bröd, fick lian vara i fred för sina fienders hat.

Ondski fullt beskyldes han fot" att genom gift hafva undan-

röjt en af sina vänner, hvilken testamenterat honom sin

betydliga förmögenhet Naturligtvis blef ryktet snart

vederlagdt och den landsflyktige fick sin heder upprättad,

fisom han hade rätt att fordra.

Deremot erhöll han aldrig* någon verklig upprättelse

för den orättvisa han lidit, då han emot gällande lagar

och förtattningar förlorade sitt embete. Yäl återkallades

han frän landsflykten, då hattpartiet ar 1709 ånyo kom-
mit till väldet mon sin kyrkoherdebeställning återfick

lian aldrig. Dä han sistnämnde ar kom tillbaka till fäder-

neslandet, ville visserligen konungen atergifva honom hans
förlorade plats, mon Stockholms konsistorium och prestcr-

;
kap, hos hvilka hatet mot herrnhutismen och dess Minste
svenska malsman var oberoende af alla vexlande och
hvarandra korsande strömningar inom den politiska at-

mosferen, hade en annan asigt än konungen. Och denne
var nog svag att lata sin vika för deras," hvilka ansa-os

bäst kunna första sig på behandlingen af religiösa oro-
stiftare. Också erhöll Rutström* presterlig< motståndare
ett m&tigt stöd af riksdagsprest< riiii, s dan saken dragits

inför ständenias forum. Det hjeJpte icke, att Rutström
den 9 Maj 1772 ingaf en förklaring rörande den mot
honom förda religionsprocessen m. m. 1 denna förklar» g
yttrade den sa orättvist behandlade mannen till slut Vi-

da friheten ingenting? Är da ingen lag? Åek, livad

säga Sveriges väktare härom? Ack, miti fäden land!

Ack, min gamla fattiga mor, min hustru, mina barn!
Ack, oveldige allmänhet! Ack, riksens höglofliga stäud r!

Ack, du evige Gud, som allt vt». Des a ord voro on
suck ur ett sorgset och förorättadt hjerta, som nog fått

gensvar i mänga andras. Den rättvisan miste man å<

göra den förföljde mannens motståndare, att de i k under-

kände hans intelligens lika mycket som hans presterliga

duglighet. I statens tjänst ansago de presterliga mvnd -

heterna Rutström vara användbar, men icke i kvrkan i

anseende till den oro han åstadkommit. »Han hafv r ,

h ter det i presterskapets ingifna betänkande, »ett sådant

hufrnd, att kan till allt dogse är Det var ju natur-

ligt, att man vid sådant förhållande trodde sig kunna ta

honom förflyttad till ett område, der man fick vara i

fred för hans predikningar och deras verkan pa folket.

^Ied anledning häråt blef det emellan do maktegaml •

öfverläggniii- om, hvilken stat.stjenst at Rutström skulle

anförtros. Fråga var att han skulle utnämnas till upp-

syningsman vid Tumba pappersbruk, hvarigeuom han

skulle hafva kommit i ett \äl aflägset förhållande till

literaturen, till hvilken äfven han bidragit, och det pa

ett verksammare sätt än mänga andra med mera oom-

tvistadt rykt Under dessa överläggningar verkstäldes

Gustaf lll:s revolution, ila Rutström, såsom en farli
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hisk motståndare genom sitt inflytande på folket, in-

manades i häkte Billigt uppgift af \\ -ren, hvilken

blitvit följd af Bäckström, dog "Rutström samma dag revo-

lutionen börjades, men enligt nyare och säkrare uppgifter

afled lian ungefär 9 veckor senare ellei' den 20 Oktober

1772. Den uppgifna dödsorsaken a ar vattusot Hans

fi nialle inträffade dagen före den, som blifvit bestämd

till hans frigifvande. Hårat" kan man sr, att ctenno riu

prostinan genom sin makt ofver folket ansågs farligai

än Gustaf Tllrs motståndare bland statens högst uppsatte

man, riksråden, hvilka en mycket kort tid hollos fängslade.

Rutströms utseende var icke fördelaktigt, såsom ett

porträtt af honom utvisar, om också hans yttre ej var

sä obehagligt, som Fryxell framställer det i sin skugg-

ttchniiHj af lians person. Hans andliga begåfning var

deremot mycket framstående. Med tankereda och skarp-

sinne förenade han en fyndighet, som aldrig svek honom

och många gånger satte hans motståndare i förlägenhet

Med dessa gåfvor var en handlingskraft förenad, som icke

ryggade tillbaka för några \< rigbeter. Derjemte var

han i besittning af en populär vältalighet, som för sin

tid var stor nog, om den också icke haller profvet inför

var tids fordringar. Don andlige skalden var dock hos

Rutström, ojemförligt större än den andlige talaren. Väl

ar det sant, att han i en vi s vekhetens sötma öfver-

rraffade till och med sin dd grefvc Zinzendorft' och

att hans formsinnc icke motsvarade hans känsla. Med-

gifvas måste också, att den herrnhutiska klangen mycket

starkt ljuder genom hans sånger; men i känslans inn r-

liet och fantasiens rike. kun, hvilka i hans s. k. Zions

ii;, a sånger blifvit stalde i Kristi tjänst, är han af fa

andliga skalder i vart land ofveiträttad. Särskild! ut-

märker han sig för gäfvan alt tala till folket, i hvilket

DUKAS K \\{\, \\\ rsii, (.;

afseende knappast någon religiö! skald kan mod honom
jemforas. Ork,, hafva lians an.:, r utgått i minst \M
upplagor, och ännu för ett eller annat te. tal af ar sedan
sjöngos de i de stilla kr t ar, som m n euskiklt amlas
omkring ett fö

i kelt af prost el i
| kman

förkunnadt bibelord. \n äro do sa
[ i i

i
il ta

stallen undanträngda af Sankeys och I [viste, i

ännu äro de gamla vännerna till ett e\ fekt för-

kunnadt ord med förkärlek fastade vid ifrägavaran

sånger, och älven i våra dagar börja* mången t
-

stund med den sköna Ku ti miska sången K i hul-
daste förbarmar*, som herde ibland fåren», n säng, - m
oaktad t det nog starka bilderspråket har något oändli

ljuft tilltalande. Om cl nn märkvärdige kyrkans tjemi

såsom vi förut niedgifvit, hade sina fel, > in en

nägenhet för vrede, hvarigenom han förleddes till en

hänsynslöshet, som nedsatt., hans
j q, ås m n I

skande lust till troi
,

tfvei der detta på intet sätt kunde
hafva sin grund i samvetets och pligtens bud. och s

n orolighet i lynnet, hvilken hindrade Ii mom frän att

begränsa sin verksamhet inom den krets, på hvilken b

af sjeltva sin naturliga själsdaning och d i igi sa in-

tryck han emottagit fatt en ganska tydlig anvisning, sa

Kan man icke rättvis! igen förneka, att han vai pa det

hela en mycket framstående man. Såsom sådan, ja till

och mod som en lärofader gäller han ännu för n i

ringa del af det svenska folket, under det att hans m t-

standare, med undantag af Ti lius, oeh kanske Petters-

son, äro för den stora allmänheten temiigen bekanta.

Rutström var gift med Brita Stjernman, med hvilken

han hade två barn, en son och en dotter Den fi n

medicinalrådet och ledamoten af svenska akademien doktor

I v. il Birger Rutström, en poet, som icke jusl befattade

t
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sio- med att skrifva poem oeh en läkare, som icke gerna

skref något recept Han var en man af mångsidigt ve-

tande, föi hvilket naturvetenskapen ooli litoraturen voro

kära föremal. Ledamofskap i nämnda akademi vanns med

titlhjelp af en prisbelönt för sin tid utmiirkt öfversiitt-

uing af ett stycke ur den romerska skalden Ovidii ar-

! ten. Fur politiken hade dan förföljde prostens son en

fruktan, som naturligtvis ick vai fäderneärfd, men som

var ert a rf frän faderns missöden, livilka b I till sonen

sorgliga barndomsminnen.

Rutströms fader synes hafva omkommit i det finska

kriget 1742, sa forderfiigt för både högre ocli lägre befäl

vid A\ Österbottens regement . Modern dog af slag den

17 December 1775. Det var en qyinna, som fått sin

drvga del af lifv sorger och \ 1 rmö la. Förlusten af

hennes man efterföljd s af en annan, i det hennes må

organisten Karl Hernodius, drunknad-' den 14 Juli 1765;

och slutligen upplefdc hon de olycksöden, som hemsökte

hennes i, fi remålot för det moderliga hjertats stoltaste

förhoppningar. Hon fick bevittna, huru som lian med sin

brinnande ande och sin öfverliigsna begåfning steg upp

till ett stort eller åtminstone vidsträckt rykta Men hon

lofde oek den tid, da han, liksom han varit en brottslig

och skadlig person, förvisades från fäderneslandets jord.

Och slutligen emottog hon på sin höga ålderdom, lef-

vandc i armod hos sin dotter, nfcmnde llernodii enka, det

sorgliga budskapet att den älskad i n dött i fängelse.

Nog blef således den qvinna pröfvad, hvars son var den

ryktbare Andreas Karl Kulström.

VI.

Per Brandeli.

'i komma nu till en man, hvars namn visserligen

i K är lika allmänt kändt som Rutströms, m n

hvars värde som prest och menniska icke såsom
dennes är omtvistadt Denne man är Per Brandell.

På un .lär samma tid som Sellergren i södra Sverige

\ rkade for en IefVancle
s
en praktisk kris! i 1 -in, uppträdde

denne norrländske prest, genomträngd af samma anda,

utrustad med nästan enahanda gafvor, biktande sin verk-

samhet mot samma mal.

lian föddes i 17si i Piteå" landsförsamling oeh

Ilakansu. Föräldrar \ »ro bonden Per Persson Brandeli

och hans hustru Katarina Olofsdotter i nämde bv. Fä-

(hunoslägten härstamma 1 e frän Norrköping", h varifrån en

handtverks ill inflyttat oeh bosatt i i sagda försam-

ling. \r 1806 intogs P. Brandeli i Piteå trivialskola.

ix I bil blifven student, prestvi I r han i Upsala den 1

Oktober påföljande ar och förordnados till adjunkt at kom-

ministern i Högsjö, ett i In o-s d l han föl stod tjensten

till ls 1.7, då han blef v. pister i biskopens prebende-

pastorat Nora, 1 denna t nskap tjenstgjorde han iifven,

lan han blifvit den 29 Juli 1832 utnämd till kommi-

nister i Skog, en till xs ra h ran 1 ann \t isamling. Sist

befordrades han till k mimmister i I [långer ar 1830, dr
lian dog den 1 Maj IS41.

I
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Brandell visade tidigt prof pä ovanliga själsgåfvor.

\ ven det religiösa sinnet gaf sig Ull kanna redan i

hans spädare ålder. Också möttes ej i förSldraJieniinet

låna föredömen, som hus barnen förqväfVa [ stället för

att utveckla hvarje i lijertot groende lifsfrö till verklig

kristendom. Hans föräldrar, isynnerhet modern, ver.»

••-ud frukt i ja meimiskor. De hörde till de läsare af den

gamla, goda stammen, som sedan längre tid funnits i

Tester- och Norrbotten. Redan tidigt väcktes hos den

unge Brandell håg för bibelordets betraktande oeh vid

nio års ålder försökte han, med biträd» 4 af (\q\i ringa

skrilYärdighet lian da egde, att göra ett utdrag ur bibeln

af livad som litligast hade anslagit
,

i inur, Bpp t

för kristliga intryck. Det flitiga bibelläsandet blef icke

utan tidigt inflytande på hans hjerta. Hos barnet tändes

en gnista af religiöst lif, Bom visserligen under större

delen af ungdomsåldern förhindrades att upplaga, men

en gäng i mannaåren skulle blifva en klart lysande eld,

upp nbarande sig i ett förkunnande af sanningens lif-

ifvande ord, genom hvilket manget i verlden förfrus t

hjerta uppvärmdes. Gossen hade hört den fromma mo-

dern bedja Gud för den älskade sonens väl, oeh frän den

tunden slingrade sig genom hans lif en åder af fromt

allvar som und n tundom doldes af ett lifli: t sinm s kanske

något yra gl&dtighet, men aldrig fullkomligt afbröte under

yngl ingaarens frestets i.

Dessa voro di.ek icke ringa. I anseende till Brän-

de b lifliga själsfurmögenheter o.li glada lynne var han

eftersökt af sina jämnåriga, da det skulle ga nmntert
till, oeh kallelsen dertill efterkoms gerna, sa vida sällska-

1
t var sådant, att det inskränkte nöjet mom gränserna

d dliglut, vett oeh anständighet. Brandelis qvickhet

elrktnserade de samqväni, hvari han denna tid deltog.

Till hans karakteristik horor äfven omnämnandet af

det mod, som utmärkte honom i ungdomen. En hän-
delse, som lemnar tydligt bevis härpå, torde böra här
fa rum.

Under 1S09 ars krig, vid den tid då en fördelning

af ryska hären var förlagd i Piteå, företog sig en till den
sannna hörande soldat att beskatta allmogen g nom att

hos hvarje bonde upptaga tvenne kappar korn, under
stränga hotelser för den händelse han fordran afs

Pa detta sätt hade han lyckat, sammanbi m i It sig 7

tunnor. Brandeils rättskänsla r : ett sådant

förfarande. Han beslut att åtta en gran t v den sjelf-

gjorda uppbördsmannens prejerior. Till detta ändamål
()f\ertalade han en gammal soldat att vara sig belrjelplig

att uppsöka ryssen och fråntaga honom hans i f. Sol-

daten väpnade sig och begaf i ; i vi a l af Brandi

som, i den händelse att expi litionen misslycki 1 i a -

seende dertill att ryss n var beväpnad, litade pa sina

fötters snabbhet, i hvilket hänseende han var säi

utmärkt Den rvske marodören försökt örsvara sig

med sin sabel, med hvilkeii han takt il
, k att hälla

sina motståndare på afstånd, men blef af soldaten afväpnad.

Kornet fråntogs honom oeh återställd 8 at sin, are.

Här äfven ett anuat drag. Da rakning skulle ingif-

v.is till den fiendtliga generalen a de prestationer, bom pa

vederbörlig rekvisition blifvit lemnade af bönderna i

Piteå socken, vågade ingen bonde framlenma räkningen,

emedan man befarade, att penningarne skulle blifva bort-

röfvadc pa återvägen: men Brandeli, som äfven nu för-

litade sig pa sin förmåga som snabbspringare, vågade

försöket och Ivckades.

Vid 25 ars ålder böljade han studera. Dessförinnan

hade han redan tjent som dräng i sin födelsesocken. Utan

I
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att kunna påräkna något särdeles understöd frän hemmet

begaf han sig till Piteå stad, för alt låta sig inskrifvas

i dervarande skola. Hans kassa var icke särdeles stor,

ocli sodan han förskaffat sig sin grammatica latina. hade

han icke mer an HO kr. att räkna pa tor sina studier.

Icke desto mindre geuomgicks skolans lärokurs, och det

mycket fort Dä Brandell intogs i Hernösands gymna-

siuni, lyckades han erhålla kondition lins gästgifvaron

Ilultin i Sollefteå oeli Hulls-ta, hv&rigönom honom bered-

des möjlighet att genomgå sistnämda läroverk. Hans kun-

skaper kunde dock i anseende till den korta tid han till-

bragte vid läroverken, icke ens blifva af sa mycken gnind-

ligliet, som i allmänhet da för tiden fans hos prester,

och vanligtvis icke var synnerligen stor, da de blifvit

ordinerade utan att hafva aflagt någon högre examen vid

universitetet. I bibeln deremot var Brandell sa hemma-
stadd, att han kunde den nästan utantill. Den enda gren

af verldsligt vetande, hvari han kommit till någon skick-

lighet, var aritmetiken, mod hvilken han. redan innan

han intogs i skolan, var förtrogen.

Det religiösa lifsfrö, som låg och grodde i den fattig

bondsonens inre, blcf redan da han tjenado som dräng

iitveckladt. Under denna tid synes han hafva kämpat
härda stridd-, hvarundei sinnet var särdeles beklämdt

h nedtyngd! Bet 1% länge ett bodröfvelsens mörker
iifver lians själ. Märkvärdig är den händeiso, som koin

detta mörker att vika för ilA Jjus, som ensamt kan lugna,

hugsvala och tillfredsställa hjortar, sarga.lt och nedslaget
under fruktlösa strider och fåfänga försök att i area kraft

segra, der endast segcen kan komma ifrån Gud. Jlan
skulle en gång a sin husbondes vägnar leverera hö åt

rotens soldat. Som denne gjort sig känd för en synnerlig
bena-nhet af t svärja, var dofta uppdrag för Brandell

Särdeles ovälkommet. Jlan fogade sig likval efter den
befallning han erhållit. For att hindra soldaten från att

följa sin gamla vana påskyndad) den fromme drängei
skrindans uttömmande, hvarigenora svärjaren knapp
om han velat, falt tid att sära honom med sin 1. Kär
höet kommit på sin vederbörliga plats, ville Brandell
aflägsna sig; men då soldaten med enriägonh-t bad honom
ga in, Jät han öfvertala sig derrill, och märkvärdigt nog
hördes icke Indier da någon svordom, utan han blcf i

stället uppmanad att läsa något för soldaton, som i i-

klarade, att detta skulle roa honom, emedan han w>ste,

att den unge mannen läste särdeles väl. Luthers postilla

blef således nedtagen från hyllan, och Brandell började.

Men dervid föll hans öga just på hvad han sjelf beliöfdo

for sitt bedröfvadc hjertas tröst. Hans själs oro sking-

rades, och han fick erfara den frid, som han förut fåfängt

Sökt, der den icke a ar att finna.

Under sin tjänstgöring i Ilögsjö trädde Brandell i

äktenskap med Anna Brita Geting, med lnilken han fick

någon liten förmögenhet, hvarigenom han försattes i till-

fälle att göra afbetalning på sina under studietiden

åsamkade skulder. Denna afbetalning blef sa mvek t

lättare, som tit ic af hans fördringsegare efterskänkte rän-

torna. Sedan han några år före sin aftlyttning till Ullan-

ger fatt emottaga Nora prestbord såsom vice pastorslön,

etter det biskop Franzén tillträdt sitt embete, blef det tor

honom lättare att försörja sin talrika familj.

Det är egentligen frän och med Brandelis tjenstgörin

i Nora, som hans stora rykte som andlig talare började

utbreda sig. Liksom Sellergren i Smaland, anslog !if\ n

den norrländske prosten en predikoton, som icke förut,

åtminstone på länge, blifvit hörd i den del af stiftet, der

han verkade. Det brinnande nit, hvaraf talaren s; If
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lifvades ocli som återspeglade sig i lians föredrag, den

utomordentlig» makt lian egde öfver der oförberedda ordet,

det inro I it', som utströmmade i hans ord, det lifiiga

framlia i landet af menniskans förderf och oförmåga att

uppfylla Guds lag a den ena sidan samt af Kristi kärlek

och allena gällande fÖrtjenst a den andra sidan — allt

var någonting nytt, som icke blott vliekte uppmärksamhet

inom föl-samlingen, utan iitVen fr» ide predikantens rykte

tiil allt. aflägsnare orter. Snart strömmade menn iskor

frän alla hall för att höra den underbara rosten, som ljöd

manligt allvarlig pa samma gång som innerligt bevekande

i det rymliga templet vid Norasundet. Mangen gång var

kyrkan 8 i fverfyld af menniskor, af hvilka flera vall-

färdat från öfra Ångermanlands fjelltrakter, att fönster-

nischerna voro fullsatta. Isynnerhet var långfredagen en

vallfartsdag, da man frän alla kanter sammanströniniade

till Korn, hvarföre också en icke sa obetydlig del af dem,

som ämnat sig till kyrkan, måste stanna utanför tempel-

dörrarna. Arven husförhören voro talrikt besökta af per-

soner, som ifko tillhörde församlingen.

Brandells tal flöt alldeles ohehindradf, huru länge hans

föredrag än räckta Skriftlig förberedelse kom aldrig i

fråga, åtminstone under hans tjenstgöring i Nora. Icke ens

liktalen skrefvos alltid, innan de nollos.

Donna ovanliga, äfven af motståndare erkända för-

måga i förening med den inre öfvertygelsens värme
utöfvado ett stort inflytande pa befolkningen, icke blott

i Nora pastorat, utan ork i angränsande församlingar.

Dock icke blott detta. Såsom fröet, hvilket föres af vinden,

understundom pa ett afiägsnare ställe träffar en tjenlig

mark, der dit kan slå rot och utveckla sig till en grön-
skande telning, hvilkea är af samma natur, som det träd,

hvarifran fröet kommit, och växer under samma sol oeli

i

\ derqvickes af samma regn frän hiimnelen, så fils i

följd af Brandells genom ryktet utvidgade inflytelse män t

andeligt lifsfiö äfven till aflägsna orter, der en likartad

gudaktighet uppblomstrade i ljuset af samma evangelium,

i den upplifvande kraften at samma anda. Lärjungar till

denne ovanlige kyrkans tjenare anträffades äfven i långt

frän Nora belägna församlingar. Der inflytelsen af hans

predikan visade sig, började folket mer an förr hälla

sig till Guds ord. Och att detta ieke b I ef utan verkan

pa sedligheten, lärer en hvar lätt första, som förmår

uppskatta bibelordets kraft att omskapa wenniskobjertat.

Men Brandells inflytelse sträckte sig ej blott till folk t

En helt ny skola af prestcr uppstod, som predikade den

rena lutherska kristendomen, forkastande det torra moral-

predikandet och det pathetiska effektsökand et, hvilka ut-

gingo frän en besynnerligt sammansatt eller betänkligt

vacklande dogmatisk grund.

På den nya anda, som gifvit sig tillkänna hos en

del af stiftets presterskap, har Brandeli utöfvat ett in-

flytande, som ieke rättvisligen kan förnekas. Men länge

verkade han ensam i den riktning, som hans egen upp-

fattning af bibelns innehall honom anvisad Sedermera

uppträdde Selahn, vice pastor i Hernösandsbiskopons andra

prebendepastorat, SäbrÉL, och först mot slutet af sin lefn el

understöddes Brandeli af några lärjungar bland det yngre

presterskapet.

Försmädelse fattades icke. Särdoles behaglig var ieke

heller hans ställning till åtskilliga cmbetsbröder, som m I

harm sago, att flera af deras åhörare, kallade Xorafaiai

vallfärdade för att höra don jemfbrelsevis olärde vice

pastorn i det biskopliga prebendet. Men folkets beundran

för den ovanlige själasörjaren tillväxte. Man nöjde sig

ej alltid med att besöka den kyrka, der Brandeli var
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pliktig- att predika. Man ville ätVen någon gång höra

honom i sin egen. Så hände det, att flera medlemmar

af en närgränsande församling, Nordingrä, f«>r att m«rn

allmänt fa liemta uppbyggelse af hans predikningar, an-

li.illo lies sin pastor, en gammal teologie doktor oeh riks-

dagsman, att No raburnas prost matte tillåtas under un helg-

dag predika i NordingrJL Såsom skäl för sin begäran

anförde de, att den utmärkte grannpresten talade sä raskt

och oafbrutet Pastor i församlingen, en i sitt slag nitisk

prost och i alla afseenden en hedersman, h vilken visser-

ligen i likhet med Brandeli icke begagnade predikokon-

cept, men talade med en för Åhörarna tröttande lång-

samhet. kände sig, såsom naturligt var, sårad af denna

anspelning på hans tröga talargaf\a, och svaret blef: är

man rätt törstig, sa är man nöjd att fa dricka litet i

sender, utan att lägga sig hufvudstupa i qvarnrännan.»

Märkvärdigt neg, var aldrig bitterheten mot Brandeli

sa stor som mot hans vapenbroder under sanningens

fana. Selalin, som icke gick fri frän trakasserier. Någon
s\araro förföljelse uppkom icke heller emot den sist-

nämde. Att Brandall varit på något sätt förföljd, är icke

bekant. Till bisköp Almqvists heder må nämnas, att han

skyddade dem bada. Han var en man, som hade blick

för förtjensten, äfven da den var af annan art än hans

n. Biskop Franzén sa nes hafva varit vänligt stämd
emot sin vice pastor i Nora.

Nu mera äro Brandoils förtjänster allmänt erkända.

Också var han en man, hvars hjerta mera än do allra

fl sta andras, var genomträngd t ftf de sanningar han pre-

dikade. Till bevis pa hans uppmärksamhat pa sig sjelf

må följande karaktärsdrag tjena. En af hans drängar
hade handlat tvärtemot hans Uttryckliga befallning. När
Brandeli fick honom i sigto, ännu pa tämligen långt af-

stand frän tjenaren, som var sysselsatt med något arbete
ute pa marken, kände han vreden upplaga. Hade han
da framträdt till drängen, fur att förebrå honom hans
olydnad, sa skulle han — det visste han förut — hafva
yttrat något mera än han kunnat försvara. Han valde
derförc en onwäg, innan han kom fram till den olyd
tjenaren, och ämlamalet dermed vanns. Hans sinne* hade
lugnat, sig, och han kunde nu med allvar, men utan hetta
gifva tjenaren do förmaningar oeh varningar denne be-
höfde till sin rättelse. Ett exempel, rätt nyttigt art efter-

följa, helst för hetlefradu husbönder.

Brandeli behöll såsom prest sitt glädtiga lynne, men
glädtigheten var helgad, emedan hjertat bJifvit det Ibland
sina socknebor var han gladt meddelsam ooh underhöll

dem, då tillfället dertill var lämpligt, med för dem in-

tressanta berättelser, hvaraf han hade ett icke ringa förråd

i sitt ovanligt starka minne: men vanligen meddelad s

berättelsen sa, att af den samma kunde hemtas en andlig

vinst, en behållning för hjertat och litvet. Hans kristen-

dom var icke surnmlen, men den var, hvad som just

är det vigtiga, allvarlig, en hjertats och dermed lifrets

kristendom.

Da denne mans rykte icke stannat inom det stift

han tillhörde, utan gått långt derutöfver och slutligen

bered t honom ett rum i kyrkans historia, kan det vara

il att något närmare skärskåda de egenskaper, som

förskaffat honom detta rykte. De voro visserligen själa-

sörjarens, men i ännu kögre grad den andliga talarens.

Lika trogna, samvetsgranna och nitiska prester som Bran-

deli hafva funnits utan att derföre erhålla ett si stort

namn; men de hafva saknat hans begäfning. Visserligen

gynnades hans stora anseende af omständigheterna, om -

I
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dan han var den förete, som inom Hernösands stift på

ett framstående sätt predikade en hel, fulltonig kristen-

dom, sedan en längre tid antingen en torr moral eller

ett med främmande element betänkligt nppblandadt Guds

ord blifvit hord t -tian predikstolarne. Men utan lians

ovanliga beg&fning, hade icke lians repntation blifvit sådan

den blef. Man får dock icke föreställa sig-, att han ut-

märkte sig genom det yttre föredraget, livad man kallar

utförandet, eller genom vältalighet i detta ords vanliga

betydelse. Hernösaudsbiskopens andre ryktbare prebende-

prest var i dessa hänseenden väsentligen olik Brnndell.

Selahn, lika underlägsen honom i förmåga att tala utan

förberedelse som han var honom öfverlägsen i grundlig

bildning, förenade med utförsgafvor, hvilka sattes öfver

Wallins af åtskilliga personer, som hört dem båda, en

betydande vältaliglr t. Tvungen att sorgfälligt förbereda

sig för sina föredrag, sökte Selahn gifva sitt språk en

viss lyftning och afrundning, utan att höja det öfver

allmänhetens fattningsgåfva. Brandeli brydde sig icke

om uttryckens mejslande och polerande, men blef ända

icke trivial och platt. Vördnaden för bibelordet afpräg-

lade sig äfven i den form han gaf at dess förkunnande

säsom vill alltid är förhallandet, att vördnaden håller före-

draget oppe, da den ena eller andra menskliga svagheten

vill draga det ned. Språket var väl icke alltid hos

honom grammatikaliskt korrekt, men det smög sig troget

omkring de tankar, hvilka dvt pa en gäng klädde oeh

blottade j oeh det höjde sig till en a nkel vältalighet

genom den kraft och åskådlighet det erhållit af sitt lika

klart tänkta oeh djupt kända som rika innehall. Det
beböfdes lika litet någon retorisk som deklamatorisk konst
eller röstens ovanliga klang, styrka oeh böjligbet för att

fängsla ähörarnes uppmärksamhet genom ett sådant tal.

Brandeli hade visst stora anlag att tala till folket, men
hans vältalighet var dock framför allt hjertats. Och man
vet In ad inflytande den varma f\ rtygelsen utofvar pa
<n mmnrskas tal. Den gamle Qvintiliam ord: »Hjertat
är det som gör talaren», blifvn en sanning för alla tider.

I synnerhet gäller den samma om en Öfvertygelse, till-

kommen genom inflyt 1 frän ofvan. Springbrunnen
sänder högt sin stråle, da han har en högt bolagen källa,

oeh hans matten behötVer icke genom något annat tr\

än ifrån källan eller genom någon konst bringas i höjd n

Innehållet i Brandeils andliga tal pa och nedanför
predikstolen utmärkte sig ofta fa en ovanlig rikedom af

tankar, om än det understundom förmärktes, att d<

med förkärlek samlade sig omkring livad han sist hade

last, likväl utan att förlora sin individuella prä . D nna

rikedom var egnad att väcka förvåning äfven hos lärda

män. Da den nyligen aflidne doktor E. J. Nordenson,

en man, som med större utmärkelse än någon före eller

efter honom, eröfrat den akademiska lagern i tfpsala, be-

bökte ett af Brandeli hållet husförhör, fick han höra den

ryktbare andlige folktalaren i ett oafbrutet jemnt fort-

löpande föredrag, som upptog en god del af husförbörot

— utveckla treenighetsläran. En sådan tankarnes rikodom,

tor hvilken talaren alltid hade den passande formen till

hands, väckte den lärde åhörarens synnerliga förvåning.

Brandells riktning var evangelisk, utan att lagens

betydelse pa något sätt af honom förbisågs eller förbi-

gicks. T anseende till denna grundriktning hos hans pre-

dikareverksamhet blef han föremal för hänsynslösa anfall

af den i ensidigt lagisk anda redigerade Nordisk kyrko-

tidning, dii han vid ett tillfälle uppträ Ide som talare i

Stockholm. 1 ofver i stammelse med denna evangeliska

uppfattning af den knstna läran älskade han icke starka

!
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lagiska uttryck; och skräckbilder, h vilka, äTven oiu de

framträda i en bländande belysning af den största väl-

talighet, icke uppvärma en enda själ till krislig kärlek,

voro icke i don mans smak, som ville verka genera att

upplysa och kärleksfullt beveka.

Se här ett exempel. Hösten ar 18-10 hölls ett nyk-

terhetsmöte i Säbra, der den vördade mannen var till-

städes och upptr&dde. Före honom bestegs predikstolen

af da varande högmessopresten i Ilcrnösand, en Brandelis

lärjunge, som ännu denna tid stannat pä en lagisk stånd-

punkt. Tan att i sina predikningar röra sig ibland ask-

viggarne från Sinai och bemödande sig att injaga en

helsosam bäfvan hos sina åhörare, sökte han i sitt nyk-

terhetstal genom skräckbilder förmå folket till nykterhet.

Ibland annat yttrade han ungefär I igen följande ord: Om
dödskallarne af alla dem, som genom missbruk af sprit-

dryckerna förkortat sitt lif, skulle spikas öfver dörren

till den krog, der den farliga drycken af dem erhållits,

undrar jag, huru mänga ville gå in på den krogen. Om
vålnaderna af dem, som omkommit genom det omåttliga

förtärandet af sådana drycker, skulle omgifva det fartyg,

ii haft till bestämmelse att frakta spritvaror, hvem
skulle vilja vara kapten pa det fartyget? Brandell satt

under detta föredrag som en uppmärksam åhörare. JDa

han efter detsammas slut uppträdde pa den andliga talare-

stolen, blef hans tal ett helt annat. Det var lugut, upp-

lysande, men ända varmt och dermed värmande. Han
vände sig emot snpseden och, följande drinkaren redan
frän hans barndom genom ungdoms- och maimaaldrarne,

visade han, hurusom denne lastens beklagansviirde slaf

efter hand blifvit förd tian mattlighetssupandet till den
förnedrande dryckenskapen. Talet kunde icke förlora

genom sin sans, men måste vinna genom sin sanning.

Brandell <\^ g0m det appgifvits, af kräfta. Ett eller
annat ar före sin död angreps han af en mycket svår
tandvärk. Mot denna pläga användes en kur, som var
farlig och fordrade sto,- försigtfghet, Imlken måhända i k

blef iakttagen. Kuren aflopp så, att käken skadades. Den
fa tiden af ()v\\ märkvärdiga mannens lif biff i följd

häraf en lidandets tid, hvarföre döden med sin eviga frid
icke kunde annat vara än en efterlängtad vän för denne
trogne Herrans tjenarc

Tvonne af Brandeils söner hafva blifvit prester, hvilka
bada värdigt trädt i faderns fotspår. Tvemie af döttrai

blefvo gifta med man af dennes tand, af h vilka den ene,
den icke länge sedan ailidne J. Kerfstedt, af de prester!
som tillhöra Brandeils homiletiska skola, kommit honom
närmast i begafning som andlig folktalai I
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Lars Levi Laestadius.

er tor dot närvarande den förmögnaste man i Arje-

pluogs socken är bosatt, bodde för SS ar sedan

f. d. bergsfogden Carl Larstadius och lians hustru

i andra giftet Anna Lisa Jansdotter; men stället, som

heter Jäckvik , var da en armodets boning. I denna

boning föddes den 10 Januari 1S00 dessa makars äldsta

barn, som i dopet erhöll namnet Lars Levi. Redan i

den späda barnaäldcrn flyttade han med sina föräldrar

jemte sin yngre broder Petrus till Årjephiogs kyrkplats.

Men familjens ekonomiska ställning blef icke bättre för

det, och den största fattigdom med dess oundvikliga

följder blef ett minne, som från barndomen åtföljde de

två namnkunniga Lågstadierna genom lifvet. Frän sist-

nämnde ställe koinmo de helt unga till sin halfbroder

Carl Erik La?stadius, komminister i Qvickjock, af livilken

tle erhöllo den förberedande undervisning, som behöfdes

för inträde i Hernösands gymnasium. År 1810 intogs

Lars Levi La>stadius i detta läroverk. Efter slutad läro-

kurs derstädes aflade han jemte sin yngre broder ar 1820
studentexamen, och fem ar senare eller 1825 prestvigdes

han i Ilernösand.

Redan innan Lsestadius inträdt i kyrkans fjenst, hade

han egna t sig at botaniska forskningar och det med icke

obetydlig framgång. Han hade upptäckt tlere för den
svenska fioran obekanta växl r, af hvilka en, Cari v
Laostadiana efter honom fatt sitt namn.

Hans håg för naturforskning fick en god näring efter
hans prästvigning, dä han utnämndes till p i kar

-

suando, rikets nordligast- pastorat, till hvilket i hans
namn ansökning blifvit ingifven till domkapitlet af stift t

biskop. Genom sin bosättning högt upp emot fjellen kom
han i tillfälle att bättre lära känna den svenska fjäll-

vegetationen än någon annan af hans samtida. Äfvcn
den största botaniker Sverige

i siii haft, ined undan-
tag af Linné, den store E. Piks, måste hålla till godo
med att i frågor rörande dm na vegetation mottaga rät-

telser af den bortgömda fjellpresten, som ick ifde

sina pund på samma gäng han i mar u L Öde-

marken begrafde sig
j

If. La ta Ui namn såsom natur-

forskare hann snart till Europas vetenskapliga verld, och

detta namn nämnts ännu med aktning af den botaniska

forskningens målsmän.

Men fann han näring för sin vet nskaj i forsk-

ningsifver i den bortgömda vrå af fäderneslandet, der

lian lefde och verkade, sa var det iif> n i it annat,

som der fick näring, nemligen hans förakt för icke blott

allt öfverflöd, utan ock för livad som med skal tillhör

den bildade mannens lefnadsvanor och anspråk på bc-

qvämlighet. Lsestadius utvecklade bar den böjelse för

den till cynism angränsande enkelheten i sina van i,

livars ursprung är att söka icke blott i hans sja* sdaning,

utan ock i de torftiga vilkor, under hvilka han uppvuxit.

Att kläda sig efter sitt stånd och att inrätta sitt Ii

efter fordringarne hos den samhällsklass han tillhörde,

ansåg han som ett öfvertlod, hvilket var honom sa mycket

mera misstänkt, som estetisk smak, oaktadt all hans ganska

I
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rika fantasi, icke fallit pa dm begåfvade mannens lott

När han var högtidskläde!, bar han en grå rock al vad-

mal och ofta nog finnpjexor; att förse sin pipa med mun-

stycke ansåg han till ingenting tjena. Detta egendomliga

sätt att uppträda, sora icke liar varit utan inflytande på

det religiösa parti, livars upphofsman han är, blottsULlde

honom för att förvexlas med medlomuiarne af eo helt

annan klass. * Anstötligt var det i mängas ögon, att han

* Dä Lw.ulms .skulle vara Ledsagarn fur några frän
i ten-

skapsmän pa deras forskningsfärd gononi lappmarken, reste han

till !
I fann sig under donna rosa ombord pa dof (Engfari

apten Kempf. Littstadius, som had< liäuks-

biljett at ur matsäck, var kladd som en ordentlig iIsm
I

rare. I ke d nindrc tog Lan sig för att satta sig ]»a trappan till

aktersalongen. ICcn mi fick se honom der, röt at honom pä t

\ t Ii a sätt, att han skulle packa sig bort ueh bogifva sig till förd

Emellertid hade de franske vetenskapsmannen kommit ombord och frå-

gade, "ni någon liado sött pastor Laj&tadius. Da do orhöllo don upp-

lysningen, att han fanns ombord, värkt' detta en I tillin

att de, sedan bekantskap mod den blifvanda 1 »ren l.lifvit

f'un i; ,
I eo god middag, till bvilkon Lrcstadius och kaptenen

inbjödi s. Kompf hlef vi t. ( |a han såg, att det var

Licstadius, som ha» trätt och föga höfligt tillrättavisat, men han

t ikulden pa den tillrättavisade och yttrade till honnm: nar man
är pH

i
kan man kläda m en präst — För ofrigt var icke

detta den enda ; lom Lfestadkts stötte emot den lika barsko som
ångbåtskaptcnon. En »innu LofYande prost, känd för sitt ki

liiiniantr.dTade en gäng under en resa på don af Kompf
förda änghäteu med ett fruntimmer af rann kristlig öfvertygolse och

samtalade en -ang ined henne i religiösa runnen. Under samtalet var

1 tadius, hviiken o« k a kommit ombord, en stum. men uppmärksam
åhörare. Kompf, som icke kunde tala några samtal i i . gick

förargad fram och tillhaka på däcket, da han hörde att det var fVa i

om sådana ting, som för honom voro lika obegripliga m derna om-
nämnande var förhatligt Slutligen kunde han icke iKngro dämpa sin

vrede, utan riktade förnärma ord till de samtalande. Men den

som nu icke läi rar stum, det var Lustadius. lian uppträd

med den pa sin höjd för Karesuando lämpliga kllkle-

drägten äfven uppvaktad stiftets biskop ém i fråga om
sådana saker med alla sina förrjoöster mer än vanligt
nogräknade Franzén.*

Vi 1844 afl. ide Lasstadius sin pastorn lexanieo. dä
han väckte synnerlig uppmärksamhet genom en pa latin

författad skrift, kallad »Crapula mundi , (vcrld i i

livari lian med skärpa isslade vissa verldsvanor, isyn-

nerbat den lyx. som tillkommit genom skuldsättning I

denna skrift far man också vete . tt det för en kristen

är likgiltigt, om han betalar skatt till ryssarnes kejsi i

eller turkarnes sultan, a^ter. som skulle undergräfVa
all fosterlandskärlek, om de gjorde sig gällande hvilket

lyckligtvis väl aldrig blir förhållandet. \ il denna tid

höll han i HcrnÖsands domkyrka en predikan, hviiken

vittnar icke blott om den genialitet, som onekligen fanns

hos mannen, utan ock om det kristliga allvar, som hus

honom börjat uppkomma.

emot den bistre beDLLhafvaren på an i it ti. Dä ' un ke kand fi r-

svara sig emot den honom i intolloktuelt hänseende så ofantligt öfver-

l.igsnc prosten, blef han sa förbittrad, att han utbrast: <>in i,L:
|

' ii tiger, kastar jag or Öfver bord». Men denna hot 1 ordi natur-

ligtvis ieko don mm a ffokt Ooh d n ;oni måst ryinina fältet, det

hlef den bistro sjelfheiskarcn pa fru it i litet förstod att

behärska alf.

En af T/.istadii vÄnn lai Innisaron, hviiken hade blick

för detta olämph a titt att uppträda inför stiftsstyrelsens man.

lofvade l.astadius att draga fe i om, att han skulle fa cu svart

piv.stroek af klädo. Den lappske prosten, som aldrig var stadd vid

någon synnerligt god kassa, trodde, att han skulle fä donna drägt för

intet, och gick in pa förslaget Driigteii erhölls, men efterföljd* s af

en räkning, som var eu mindre behaglig ftfverraski ing. Sedan donna

tid skall den gråa vadmalsrocken vid högtidtigai tdindlen Wifvit ut-

lyft mot on svart proBtatiok.

(i
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Under de förste 14 aren af sin vistelse i Karesuando

sk» rt visserligen fjasstadius sitt prestombete sa ordentligt,

att han icke koin i någon obehaglig- beröring mod kyrko-

lagen, men något kristligt lif fanns icke denna tid hos

honom, enligt hans eget medgifxando. Under namda ar

börjad en inre brytning, som skulle blifva af betydelse

för mänga tusende menniskor. En son, Levi, vid h vilken

faderns hjerta var synnerligen fastadt, blef da bortkallad,

gen öfver förlusten af detta älsklingsbarn koin Liosta-

dius att ga in i sig sjolf och undersöka sin invärtes

menniskas ställning till Gud. lian fann vid denna sjelf-

pröTning, att hans tro förut varit död, hvarför dun icke

kunnat bestå oeh skänka undorgifven frimodighet i lifvets

pröfningar. Något bättre började röra sig i den lappsko

vetenskapsmannens hjerta. Det var doek först genom sam-

tal med en troende lappflicka, Maria, med hvilken han pa

n nt sina visitationsresor sammanträffade i Ascle, som

han kom i den ställning, att han om sig sjelf kunde säga:

det gamla är förgånget, si allting äro nu ny vordne*.

Den förändring, som försiggått i Lajstadii inre, fick

ett uttryck i hans predikningar. De bletvo icke blott

olika dem lian förut hållit, utan ock alla andras. T ett

- roft bildeisprak, som understundom fördes in pa sådana

områden, att de icke kunna läsas i ett anständigt säll-

p, bestraffade han den djupt sjunkna befolkningens

laster och framför allt dryckenskapen. Det bildrika före-

draget var oftast lika sträft som originelt. Man hörde

mycket af fordonet frän Sinai, men litet af det milda

ljud, det ljud af ett sakta väder, som möter frän Gol-

gata. Men understundom smälte den lagiska hårdheten

för den kärlekens eld, som brann i den stränge lag-

predikantens inre. Sa* var t. ex. förhållandet, då han

höll sin afskedspredikan i Karesuando kvika strax före

flyttningen till Pajala. Xär han uppmuntrar de crvitt-

rande »måspaifvarne
, om ofta frysa och väta, att för-

trösta pa Gud, da är det som man hörde slagen af det

varma hjertat, som sa innerligt älskade det fattiga, i mi i i

än ett afscende van! ttadc folket i det nordligaste Sveri

Den tiden kunde fetas åhörare första livad den förund
lige mannen menade med. sina egendomligt

; föredrag. Men
sa var det icke frän början, sedan han som predikant fått

en ny riktning, efter att såsom menniska hafva beträdt

en ny väg. De bilder, hvarpa hans predikoföredrag voro

sa rika, begrepos icke genast, men de väckte uppmärk-

samhet oeh gafvo anledning till begrundande. Omsidi r

fattades saken, oeh det med den verkan, att en fullstän-

dig brytning inträffade med församlingens föregående

bäde lif oeh vanor. Det blef en rörelse, knapp» t gande

sin motbild i den svenska kyrkans historia. Tv denna

rörelse stannade visst icke inom Kai suando församling.

Som en väldig fjellström brusade den fram genom Turnea

ad al med sidogrenar in i Norge och Finland. Den ut-

märkte sig icke blott genom sin sedligt omskapande kraft,

utan ock genom märkvärdiga syner, sorge- oeh fröjde-

fikrfin samt krampaktiga kroppsrörelser eller s. k. liiku-

tuksia. Oaktadt dessa egenheter kan man icke annat än

med beundran skada den religiösa och sedliga hvälfning,

som genom denne beundransvärde mans predikningar f< r-

medladcs. Sällan eller aldrig har väl en befolkning i <

hög grad inom ett sa vidsträckt område frän det djupaste

sedliga förfall blifvit lyftad till en sa hög ståndpunkt af

kristligt allvar. Till dessa verkningar bidrog i hög grad

att Lfostadius utsände lekmän, hvilka pa andliga sam-

mankomster eller i s. k. skolor* verkade for kristligt

lif. Det må väl vara, att den rörelse, som han fram-

kallade, pa sina stallon efter hans död urartat och att



si I \l,s i I A I I I'! U)IT S.

/

en läroaskadning bildal sig, som icke förefallna hos honom

m bigtens <l«ls upphöjande till etl oundgängligt

ighetsvilkor tvärtemot Misärens egen uppfattning i

likti i ii om fariseen och publikanen, dels missbrukande

(ill värn undan lagens näpst för olagtighet ocli brott.

Men man kan icke förebrå Livsfadius do förvillelser, som

hans anhängare mdels låtit komma sig till last. Om floden,

som utbreder sig i en vid strömbädd, uppslammas under

f: i*l till hafvet, icke tar nian tillskrifva detta den-

saiumas källa bland fjellen, och nog är hennes vatten

lika klart för det.

Det var icke blott såsom själasörjare som Lsostudius

ili' senare aren framstod i sin egendomlighet Jlan upp-

trädde af\eii såsom religionsfilosof, och det originella lins

mannan visade sig nfven nu lika stort, nien icka lika

följdrikt, och v; våga tillägga, fortjenstfullt Genom stu-

dier af materialistiska förtattares arbeten hade lian fatt

n af dom påverkad lifsåskådning, som skulle hafva varit

helt och hållet tröstlös, om icke kristendomens inflytelse

jia hans hjcita Jiadc varit tillräckligt stark för att bilda

i 11 motvigt. Emellertid går ett materialistiskt grunddrag
•in det quasivetenskapliga arbete. Dårhushjonet , i

bvilket lian nedlagt resultaten af sina forskningar sa val

inom runni köan 1 n ch naturens område, som inom
den vorld, som kan sprida ljus öfver häda. I detta

arbete förnekas \ n själens tillvaro såsom ett

\ i eiul k, skil.lt tian <ht kroppsliga, men likväl fasthallas

»tendomens grundsanningar genom en tankegång, som
är mera egendomlig än klar och lättfattlig. Denna skrift

stämplas af l^ostadii vanliga sätt att uppträda mot sina

motståndare, och de, som lian frankänncr andligt lif, fa

erinringar derom på ett sätt som, livad man än ma säga
derum, icke ar estetiskt skönt. vSä talas der om meuni-

I.US ; 1 \ ] \; ; h:>

skor, som hafva en i il o
i i tagen

, om den d da
tron», som sitter i peruk* u o s v. arbetet tordi

vara något egentligt mit i d n mänskliga foi h n

Stora arbete, utan snarai 1 ia betrak t ra en kuri-

ositet i kulliiiliist-.rien. Lajstadius synes icke hafva

utrustad med de g;åfvor, som äre erfordi i

gionsiih»s.»lisk spekulation, a rikt bi t d han fin i

hafva varit som naturforskare och praktisk religiös re-

formator.

I sistnämda egenskap har han onekligen gjort sig

förtjänt af ett bland de allra främsta rummen i hela \

lands kyrkohistoria. Ingen har pa in tider ton Hat

en rörelse, i »infattande, så nedbrytande alla 1

hetens skrankor, sa ;t sig utbredande och sa mäli

att behSJla sin gamla litskrafl sum den genom hans verk-

s, mhet framkallade. Efter hans död liar den 5. k hesta-

dianismen utbredt sig öfver en stor del af storfursten-

rtöniet Finland och äfven trängt in i rent svenska for-

samlingar af vart fädernesland. Äfven i Nord-An» rikas

förenta stater har denna kyrklig.» riktning upj ti i i i

följd af den finska emigrationen till desamma. Ledsamt

nog gör sig hos denna riktnings anhängare, om an i k

hos alla, en ofördragsamhet gällande, som kommer pa -

tiet, oaktadt det myckna goda, som hos detsamma finn

der det nemligen icke är blott en form, att intaga en

särdeles lag ståndpunkt frän själsodlingens synpunkt.

En In ar, som icke medgifver biktens allena aliggöraii I

egenskap eller erkänner absohitismens oafvisliga pligtbud

i nykterhetssaken, är föremal tor deras strängaste domar.

Fordringar pa en viss godtyckligt bestämd enkelhet i

klädedräkt framställas, h vilka mera hänvisa på ett in-

skränkt partisinne än ett sundt omdöme. Tvifvelsiitan

finnas dock inom partiet stilla kristna, som mera kfva

I
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let fördolda lifvet i Gud, an de syssla med fördömandet

af uieimiskor, hvilka tillåta sig afvikeiser från Idéstadi-

ernas pä fri band uppgjorda lagcodex

Idestadius var visst icke sä ofördragsam som an-

hängame till en stor del blifvit, men dereinot ådagalade

han en utmanande rättframhet, då han i det enskilda

sökte verka för kristendom och nykterhet. Det var med

en viss hänsynslöshet han riktade sitt tal till sådana, som

han icke ansåg vara delaktiga af kristligt lif.

Den utmärkte mannens arbetsförmåga och håg att

\ ika i sitt kall motsvarade den andekraft, som hos ho-

nom förefanns. Men arbetskraften sattes på sa svara

prof, att den förr tog slut, än förhållandet blitvit, om
ansträngningarne varit mindre. Dessa ansträngningar i

förening med dvn själseld, som var egnad att sa till sä-

gandes tära på det svaga kroppsomhöljet, satte en gräns

för hans arbete och hans lif, innan den genom naturens

ordning uppdragna gränsen nåddes. Förr än den egentliga

ålderdomen var hunnen, hade hans vandring slutat, sa

märkvärdig och fur många så betydelsefull. Liostadius

afled den 21 februari 1861 i Pajala, till hvilken fur-

samling han erhållit transport frän Karesuando. Utsträekt

pa en björnhud i ett dragigt rum, dog han som han lefvat,

med samma tro och under samma anspråkslösa yttre om-
ständigheter, liksom han i döden hade velat visa sitt för-

akt för verlden. mot hvars öfvertiöd och äfven bekväm-
lighet hela hans lif varit en protest. Det minne han
lemnat qvar, da han sjelf gått bort ur tiden, kommer
alltid att blifva ett aktadt och i vissa hänseenden stort

minne för hvar oeh en, som förstår att skilja skalet frän

kärnan och icke läter de egenheter, som temperament oeh
levnadsomständigheter framkallat, undanskymma det upp-
höjda i hans p< rson, det goda i hans verksamhet oeh det

i UlS IJBVI i I fl \un;s. H7

höga i hans lifs mal Skilda röster kunna ljuda öfver

hans graf, men till den grafven nalkas en hvar med
vördnad, som älskar kristligt lif oeh allvar och ärliga

Sträfvandeu att befrämja dem, striifvanden, som hafva sin

grund deruti, att hjertat är uppfyldt af det förra och

verksamheten genomträngd af det senare,

Licstadius var gift med ny bygga rd uttern Brita Cajsa

Lajstadius, hvilken den i Mars lbSS vid ö3 ars ålder

afled i Pajala prostgård, der hon vårdats af dotter och

mag. Det berättas att, sedan lysning afkunnats i den

församling hon tillhörde, en af lappmarkssoeknarne. fär-

dades denna härdade och raska fjellens dotter pa skidor

den mänga mil langa vägen till Karesuando, för att sam-

manvigas med sin trolofvade. Af detta äktenskap föddes

mänga barn, till större delen döttrar, af hvilka tlera biet'v o

gifta inom bondeståndet, bvartill deras härdade uppfostran

gjort dem fullt dugliga.

I
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VIII.

Carl Olof Rosenius.

a Nysätra pastorsboställe finnes högst två stenkast

ifrån presrgårdon spar efter en bygnad, som förut

start dcrstädes. Platsen kallas Sö'i hörnc», li\ armed

KysMtrabon plägar beteckna ett sådant ställe, som ligger

sodor om hans bostad i en af hans egor bildad vinkel.

Da nämdc bvgnad ännu fanns qvar, bodde der för om-
kring 70 ar sedan en pastorsadjunkt vid namn Anders

Rosenias och hans hustru Sara Margreta Xorenius, hvars

fader, skolmästaren Olof Xurenius i Arjopluog, var en
mera begafvad an ordentlig porson. Denne skolmästare

hade varit prest, men hans prcsterliga embetstid slutade

före hans lif. Hans mag utmärkte sig genom ett icke

blott nyktert förhållande, utan ock genom ett stort pre-

sterligt nit, hvarför han åtnjöt icke ringa anseende af

folket, anskönt hans sätt att utföra sina predikningar
gjorde dem svarfattliga, ehuru deras form var lika enkel
som deras innehall var kristligt.

Under den tid Anders Rosenius med sin hustru
bodde på nyss omnämda ställe, föddes honom den 3
Februari lSlfi en son, som i dopet erhöll namnet Carl

Olof. Aret derefter flyttade föräldrarne till Piteå, der
lädren först tjensfgjorde som nadarspredikant och seder-

mera såsom pastorsadjunkt, da den nvc kvrkoberden.

doktor iresseigren tillträdt gällrt. Derifr&u skedd- 5 ar

senare flyttning till Elfebyn, följande ar till Bånftft ooh
ar 1824 derifrån till Nedei-Kalix di familj n stannade
till 1829. Under vistelsen i Neder-Kalix började Carl

Olof jemte den tva ar äldre brodern Erik Anton sina

studier. Lärare for do tven ne begufvade gossarne var

dåvarande vice pastorn magister Carl Eurenitis, soder-

mera kontraktsprost och kyrkoherde i \ »der-Kalix. Redan
da utmärkte sig Carl Olof R i Lu för en lätt fattaings-

gaf\a och ett synnerligen klart och redigt förstånd. Själs-

gafvoina hos honom voro mindre liflisra än hos den åld

brodern, hos hvilken tankens snabbhet och fantasiens i i-

lighet voro föiiierskande, men sjätsformögenbeterna voro

mera grundliga hos den yngre, hvilkct nog \; ade sig i

framtiden. I Piteå skola fortsattes 1 påbörjade elemen-

tära studierna frän vårterminen 182S, men vistelsen vid

denna trivialskola blef icke långvarig. Fadreii, som fick

göra en mera trägen än angenäm bekantskap med saeri

ministern adjunkters lott pa denna tid, att flytta frän

ställe till ställe, hade blifvit missiverad till Ö&tVai som-

maren 1829. med anledning hvaraf Carl Olof och hans

broder inskrefvos i Umeå skola, hvars undervisning åt-

njöts ända tills de bada bröderna ar 1S33 flyttade till

Hcrnösands gymnasium.

Redan under sin barndomstid visade Rosenius icke

blott den samvetets vakenhet, den hjertatx finkänslighet,

som lider af allt ondt och har det goda till sitt ständiga

ögonmärko, utan ock en böjelse för begrundandet af

andliga ting, som gaf löfte om att hans vag genom litvet

skulle blifva ovanlig. Han borde till de menniskor. hos

hvilka redan i barndoms- och ungdomstiden hjertat dragés

till den osynliga verldeii och de himmelska tingen, an-

skönt det likväl ar just denna tid menniskan helst
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daras af jordiska bländverk <>ch lockas af do ting-, som i

verlden äro. Denna at det andliga vända själsriktning

var orsaken till att don unge Rosenens icke i studiorna

gjorde de framsteg, som svarade emot hans begåfning.

Under hans gymuasiiöd fann nian alltid honom och hans

äldre broder vara do nedersta eller bland do nederste i

don klass de tillhörde, och do häda intelligenta ynglin-

garne ansagos allmänt af sina kamrater for att vara syn-

nerligen svaga i sina stycken. Också hade bibeln fol-

dern vida mera intresse lin skolgrammatiken, hvilket icke

ma väcka någon förundran, och do voro mera benägna

för att hälla andliga sammankomslor än läsa öfver sina

lo.xor. Följden blef också den, att deras kunskaper i

skolämnena icke denna tid voro synnerligen stora. Don
äldre brodern ersatte genom flitiga studior under sin

studenttid hvad som brast honom i underbvirnad frän

gymnasium. Den yngre sägos aldrig hafva blifvit student,

ehuru han nära ett ar vistades i Upsala.

Uti hans biografi af icke namngifvon författare (ello*r

författarinna) uppgifves, att han af sin klena helsa för-

anledts att öfvergifva studierna. Ett rykte säger dock,

att orsakerna till don korta vistelsen vid universitetet

voro af rent ekonomisk natur, emedan han med sitt s. k.

viatieum* såsom lan bisprungit sina fattiga föräldrar,

men icke kunnat återfå länet. Ryktet är alls icke osanno-

Sasom bekant ett understöd for fattiga studerande iuoni Eeriiö-
sands stift, livilka i och fur emottagaode af detta understöd, efter

prodikau i de församlingara kyrkor, som al vedarb&riig myndighet i

Hernösaud blifvit upplåtas till viatieenugsdistrikt, Oöh sedan viat i

t het blifvit uppläst, resa eller åtminstone rest omkring by för hy,

gård för gärd. I>en lvjolp, som de dcrigenom erhållit, har vant ganska
betydlig, da mänga socknar ingått i ett vraheeringsumrado, i det

fa fattiga ynglingar under aret utgått frau vedel burande läroverk, lu

likt. Om någon gjort sig kand för den uppoffrande oegen-
nytta, som kännetecknar det äkta kristliga sinnelag* t, i

är det väl Carl Olof Rosemus. Ta hafva väl de varit,

livilkn sa litet som han skull.- hafva tvekat i valet mellan
sin (^im framtid och egna förmån* r a ena sidan och upp-
fyllande af den barnsliga kärlekens pligt mot föräldrarnc

a den andra, om ett sådant val kommit i fråga. Kvilka

än orsakerna voro till det tidiga afbrottet i lians studier,

visst ar att lum kanske just i följd af detta afbrott koin

att intaga en vida mer inflytelserik plats inom kyrkan, än

om han tagit äfveu de högsta examina med de högsta betyg.

Det var doek ieko genast som den fromme och be-

gafvade mannen uppnådde en sa betydande position. Han
måste derförinnan genomgå en kris. visserligen smärtsam,

men likväl gagneJig genom det förödmjukande inflytande

det utöfvade på hans hjerta, som, huru hamafromt det

än ma hafva varit, nog såsom h varje annat behöfde lutt-

ras. Mörka tvifvel pä kristendomens, ja all religions

grundsanningar bemäktigadc sig don unge mannens själ.

Man kan lätt föreställa sig livad han led doraf. >sär man

med hela sin själ lefvcr i en verkl, upphöjd öfver hvar-

dagslifvet med dess sa ofta kortsynta ätlan Oöh rast-

lösa jägtande efter livad som skall blifva stoft, när denna

högre verld i en hast sönderspillras af tviflot och man

liksom befinner sig ibland gruset af hvad som var det

högsta föremal för ens kärlek oeh förhoppningar, nog

är det lätt att föreställa sig, huru man da skall vara till

R emus såsom »viatikanf» predikade i Neder-Kalix. kyrka, hade han

till ingångsspråk i sin predikau: »huru skall en yngling sin vag ostrafl:-

hgen gä

Det kan utan ftfverdrift sagas, att fa ineaniskors Ii t gifvit tt

sa klart och tillförlitligt svar pa frågan, för ,a wdt d<-t kan sagas oui

na'-'uu Syndig menuiska.

I



mods, jagad liksom ur en lustgård i sn oken, der ingen

[äskande vattukälla linnes. Under dessa ivifvel och inre

slitningar vände han sig furst till sin forne lärare, pro-

sten Eurenius för att af lians andliga erfarenhet mot

t i råd och ledning. Goda rad erhollos visserligen,

men utan verkan. Det var dm bekante metodist-

predikanten (i >rg Scott, med liv il ken Rosenius blifvit

bekant i hufvudstaden, som Idet ett redskap att bringa

ljus i det mörker, Livarai cl n unge mannens själ onigaf-.

Bekantskapen med honom hade ätVcn en annan påföljd.

Det blef ett samarbeta mellan de bå»da männen i syft-

ning att framkalla dt mera allmänt kristligt lif, icke blott

i hufvudstaden utan i hela landet. I detta syfte utöåfvo

de tillsammans en andlig tidning, den sedermera sa be-

kante Ii ii r n, hvars förste hufviulredaktör Seott var.

Sedan denne lemnat Sverige med anledning af det sorg-

liga upptrade, som lade klart i dagen både råheten hus

i
i befolkningen i Stockholm och ofördragsamheten

hus dem, som uppretat densamma, emedan de ieke tålde

»ii frihet, som take gynnade deras enskilda fisigler, än-

dock de ville gälla för synnerligen frisinnade, blef Eo-
senius tidningens ende redaktör. Hans verksamhet såsom

lan hade en utomordentlig framgång. 1'renumerant-

antalrt uppsteg under ilere ar till ofver tio tusen och

ända inåste årgängarnö till en del il ere gånger omtryckas.

I sammanhang med spridningen af nämde tidskrift oeli

a >m naturlig följd deraf växte Kosenii religiösa infly-

tande i landet. Till slut blef det a stort, att ingen person

af hans samtida landsmän pa det reut religiösa området
utufvade pa befolkningen i n sådan inverkan som han.

Ofta i t han ut till olika delar af fäderneslandet för att

niuntligen förkunna de sanningar, som han med sådan

framgång skriftligen framlagt. Med mänga af de troende

i \I i. OLOV aus i \n s.

j Jandet stod han genom brefvexling i bor ri , och ehuru
ieke presl utölVade han en biktfaders kall inom en vidare

krets än någon af kyrkans vigda tjenai Da ar 1S56
Fosterlands-Stiftelsen blifvit bildad pa föranledande af

framlidne pastor 11. J. Lundberg, var det i; nius, som
antagligen var den mest inflytelserike mannen i til

ns direktion. Exempelvis ma nämnas, att da ifrån en

församling i norra Ångermanland af några ordets vänner

upplysning begärdes i en kyrklig fråga, erhölls visser-

ligen svar pa frågan, men med det tillä'.;, att RoseniuSj

hvilken för tillfället var borta frän lmf\ udsraden, der stv-
i

relsen hade och liar sitt säte, var den som biist kund»'

besvara 1'ragan. Till honom var det, som vännerna till

ett evangeliskt framställningssätt af kristendomen i syn-

nerhet sågo upp såsom den tillförlitligast ledaren < h

andlige radgifvaren.

Det var fcHetistcn, som hufvndsak i ;en upptog [v i

literära verksamhet, lians skrifter för örrigt äro mindre

omfattande. Märkvärdiga äro lians andliga sånger, hvilka

utan att tillkänn e tfva någon egentligen hög poetisk

gäfning likväl äro värdorika för :-itt iippb; i inne-

Iiall och derigenom banat sig väg till folket, livilket icke

lyckats åtskilliga andra andliga skalder, som från estetj v.

\ npunkt ega företrä

Dt t var t tor t s in Rosenius bai \\ till

den plats, han intog i opinionen hos de stilla i (anden

och, man kan tillägga il>t
y

hos den stora allmänheten.

från början betraktades han allmänt med miss! i simma
blickar utom den trängre kretsen af vänner, som ml
förtroende lyssnad© till hans ord. 1) t fans borgare i

Stockholm, som ansago sig skola »skämmas nen ui

om deras hustrur skulle gå och höra Rost mus och blifva

laserskor. De nitiska presterna i dn\ svenska kyrkan

H\

I
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buro icke i allmänhet upp honom, emedan de ansågo

lians framställning af kristendomen vara ensidigt evan-

gelisk. Jeniförelscvis fortast tillvann han sig förtroende

ibland de strängt lutherskt sinnade ibland landets varma

kristna. Men efter hand kom han till en helt annan

ställning till den allmänna opinionen. Alltmer tillvann

han sig förtroendet ibland de prester, som nitälskade för

en vann evangelisk-luthersk predikan och ett därigenom

framkallad* kristligt lif. Ordets vänner i mellersta och

nordliga Sverige började betrakta honom såsom en läro-

fader, som de stälde högre än någon samtida, möjligen

med undantag af doktor Fjellstedt, och de verJdsligt sin-

nade upphörde att i honom se en skadlig person oeh

skenhelig skrvmtare. ehuru han icke blef fredad for an-

grepp. Af egen erfarenhet fick han pröfva, oeh det i hög

grad, livad det vill säga att ga genom ondt rykte oeh

godt rykte. Sa blef han i tidningen Folkets röst» beskyld

för att hafva försnillat de medel, som tillkommit genom
fruntimmers offrande af sina nipper till förman för hedna-

missionen, och ärkecngeln» Koscnius. såsom han ondskc-

fullt kallades, blef pa det svartaste siitt smutskastad. ~Shm

han kunde dock numera ga och resa hvart han ville,

utan att blifva begapad såsom ett skadligt underdjur.

Den aktning, som lian började tillvinna sig inom kyr-

kans mera allvarliga kretsar, återverkade i sin man pa

den religiöst likgiltiga eller fiendtliga hopen.

Äfven sedan den utmärkte mannen vunnit allmänt

förtroende ibland de varma vännerna till en cvangeliskt-

luthersk trosåskådning, fick han göra nedslående erfaren-

heter ifråga om de menskliga sympatiernas oeh förtro-

endets ombytlighet. I följd af statsmakternas likgiltighet

for krafven af ömtåliga samveten, påverkade af en miss-
ledd renläiighetsifver, hade separatism bildat sig i Neder-

Luleft församling och derifran utbredt sig i flore norr-
ländska kyrksocknar. Kosenius kunde icke, i h det med
skäl, sluta sig till don separatistiska rörelsen. Han för-

mådde icke finna något bibliskt stod för de norrbottniska
läsarnus söndring ifrån en kyrka, ur hvilken de icke

blifvit utdrifne. Möjligen satte han med sitt evangeliska
sinne icke lika stort värde som de pa do »gamla bi -

kerna, der man far läsa, att Guds nåd förvärfvas genom
dopet och tron, hvilket äi en sjelfmoteägelse, då livad

som förvärfvas icke är någon nåd, och att inan genom
dopet förpligtar sig till en sannskyldig helighet hvilken

ligger utom den menskliga förmågan. Nog af, han blef

qvar inom kyrkan. Hade han utgått, skulle den svenska

statskyrkan sannolikt svigtat pa bina grundvalar, sa stort

var hans förtroende bland tolket, men när han icke sa

handlade, utan förhöll sig såsom man kunde vänta af en

man med hans andliga upplysning, vände sig de sepa-

rerades hat emot honom, helst som han skriftligen sökt

att upplysa dem om deras misstag och visa dem, att till-

räckliga orsaker till separation saknades. Ett exempel

ma anföras pa den afvoga siunesstämning, som mot honom
gjorde sig gällande bland scparatisterna. Fa\ prost till-

frågade en gäng en separatistisk dam, livad hon tyckte

om Kosenius. Hon svarade: »Icke synnerligen, han är

ingen kristen.» Då presten förundrad frågade: -»huru sa?*

Svarades: »icke kan väl den vara en kristen, som i lik-

het med Kosenius varit en afton pä bjudning hos lands-

höfdingen j Umeå». — Brytningen med de förra vän-

nerna, hvilka skilj t sig frän kyrkan, blef fullständig. Det

afslitna bandet kunde icke återknytas.

Huru för öfrigt Kosenius outtröttligt verkade for

den vigtiga sak, som lag honom sa ömt om hjertat och

i livad förhållande han stod till andra framstående män,
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För hvilka kristligt lif var en hjerteangelägenhet, är om-
ständligt framlagd t i den lefvernesbeskiifniiig, som utkom
efter hans död. Några detaljer i detta hänseende kunna
icke lämpligen fa ruin i denna korta minnesteckning-, och

de behöfva det ii-ke heller.

Den omfattande verksamhet, det trägna arbete och

1 t överansträngande af själs- och kroppskrafter, smn
detta tog- i anspråk, undergräfde Kosenii helsa. Hans
kroppsbygiiad var visserligen stark, men äfven m sådan

kan duka under, om arbetet ställer för stora anspråk

derpå» D( t trägna stillasittandet vid skrifbordet utöfvade

ett skadligt inflytande på den genom sjelfva sin kropps-

konstitution för slaganfall blottstälda mannen. Sådana
anfall uteblefvo icke heller, och detta medan han ännu
befann sig i sin medelålder. Fyra gånger instälde si

slagattaeker. den tredje, da han talade frän en predikstol

i Göteborg, den fjerde föranledde hans död, ehuru icke

i onbliekligen. Efter mer än två dygns sanslöshet afled

han den 24 Februari I.86S.

Eoseimis var gift med Agatha Lindberg, ränhnäs ta re-

dutter frän Umeå, med hvilken han hade fyra barn. JTans
numera aflidna maka öfverleffle honom.

Fråga vi oss: hvilka vore orsakerna till Kosenii
utomordentliga inflytande, sa svara vi helt enkelt: lian
var en man for sin tid. Detta inflytande kan icke när-
mast förklaras af lians begafning, ändock denna var visst
icke ringa. Som andelig skriftställare visade han pa intet

satt någon öfverJägsen formel förmåga. Hans stil är
oftast naken och hans framställningssätt stundom sa om-
ständligt, att en sak, som kan åskådliggöras pa ett blad,
stundom upptager fyra, .-. m förhållandet är med hans
förklaring ofver Eoniarebrefvet JDeremot använde han
en enkelhot i stilen, som är högst berömvärd, helst om

man tar i betraktande d<Tas la a bildningsgrad, for hvilka
han närmast sk ref. Med denna enkelhet var en klarhet
förbunden, till hvilken man finner ta motstycken äfv m
ibland andliga skriftställare. Innehållet af hans skrifter ut-

märker sig för on biblisk grundlighet och förtrogenhet med
Luthers skrifter, som man sällan om någonsin funnit i v, ut
lands andliga literatiir. Snsom talare ådagalade han icke

någon hänförelsens värma, någon inspirationens glöd, s

plågar känneteckna den inflytelserike andlige folk ta ar n.

J[ans röst var icke behaglig, utan snarare tvärtom. M n

han egde deremot. livad som i sjelfva verket är mera att

värdera, ett kristligt djup i innehållet, en ledighet i fram-

ställningen, som sällan eller aldrig blifvit oöverträffad,

och den klarhet, som utmärkte hans skriftställai verk-

samhet, framträdde icke mindre i det muntliga föredra

Med denna begafning skulle han dock icke hafva blifvit

den han bief, om han ej haft mera än någon annan
\

sin tid öga för tidens religiösa bel Den bibeltrogna

allmänheten hade riklig tillgäng på sådana skrifter, som

utvecklade läran om omvänd* Isen, rättfärdig i Isen c

de kristnas åliggande att vinnlägga sig om helgelse. Fä

voro de, som i sin framställning följde en kristen från

nådastolen till vandringens mal mod påvisande af de inre

växlingar mellan ljus och mörker och de yttre stötestenar,

som mota, innan målet uppnäs. Rosenius fy Ide denna

brist, lian trängde in i det troende hjertat. belyste med

ordets fackla de olika lägen, stämningar och erfarenhet* r,

som l\cv kunde fföra sig gällande, lian lemnade mel

itöd af skriften och Luther vägledning ocli tröst vid så-

dana erfarenheter, som voro egnade att nedslå och oroa

uppriktiga kristna. Detta uteslöt naturligtvis Like att

han med sin klara evangeliska trosåskådning afskar all

falsk andlighet eller sådan, som hvilar p i sig sjelf o Ii

I
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sa tillsägande* sväfvar i luften, derföf att den idka tagit

fäste pfl klippgrunden. Det blef lika myckel kärt som

det var nytt tor de troende i landet att sålunda se ljus

spridas öfver de vax lande lägen, som de funnit hos sina.

hjärtan i de stilla stunder, da de, frigjorda frän hvar-

dagslifvets bestyr, fatt gå in i sig sjelfva och pröfva sig

infor Gud. När härtill kommer, att Rosenias var en

kristlig karakter, en af de största på sin tid, bör det icke

väcka förvåning, att han utöfvadc ett större inflytande på
folket än någon nf kyrkans yppersta bland hennes vigda

tjenaro och att hans skrifter blefvo sä allmänt lästa, att

man knappast i detta afseende kan jemföra Norbergs po-

stilla, som sannolikt är den bästa populära dogmatik,

som något land haft att uppvisa och som näst efter bi-

beln och vissa af Luthers skrifter en tid varit svenska

folkets mest allmänt begagnade uppbyggelsebök.

Kosenius har af en af sina biografer* blifvit beskvld

för ensidigbot. Vi första ej rätt, hvartliän denna beskyll-

ning syftar-. Omöjligen kan den angå det dogmatiska

innehållet i lians skrifter, da de betraktas i den evange-

liskt-lutlierska lärans ljus. Visserligen var det en stark

evangelisk klang, som ljöd igenom allt livad han sade

till offentlig eller enskild uppbyggolse, men detsamma är

förhållandet älven med Luther, livars skrifter äro sa evan-
geliska, att ett plus derofver i lo låter tänka sig, utan
att hyporevangelismens farliga mark blifvit betrodd. Möj-
ligen afser ifrågavarande tillvitelse nagön ensidighet hos
Iiosenii etiska åsigter, såsom bärande en mera kaivinsk
an luthersk färg, i det att i fråga om de s. k. a.liaphora

en viss rigorism förmenas hafva hos honom varit ridande.
Anseende denna fråga af mycket underordnad vigt, da

Si .,.,<. n.,1 O. s. i S^n-kt Biografiskt Lwikon, ny följU.

densamma uteslutande betraktas frän kristendomens och
icke tian den allmänna menskliga odlingens synpunkt,
lemna vi saken derhän, förvissade som vi äro. att ingen

skiljaktighet förefinnes i frisinnade och bekännelsetrogna
presters och lekmäns uppfattning om det gediget kristliga

i hans lära, det outtröttliga i hans nit för menmskors
frälsning och det välsignelserika uti hans verksamhet

för Herrans sak och i Herrans tjen t

^<=>:
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IX.

Paul Petter Waldenström.

en uhm tvilVcl ryktbaraste al alla de kyrkans män,

n utgått från Vester- och Norrbotten, ar Paul

Petter "Waldenström. Jemförlig mod Bosemus i

namnkunnighet inom fäderneslandet, liar han gjort sig

känd långt utom dotsammas gränser. I sjelfva verket

Lan knappast Lars Levi Ltestadius tiitla med honom i

ryktbarhet utom lands. Län i i an don förres vetenskap-

liga namn hunnit, har Waldenström sträckt sitt rykte

såsom en slags dogmatisk banbrytnre och religiös parti-

man. Let kan derför minst af allt saknas skäl att åt

honom inrymma en plats ibland dessa kyrkliga karakters-

toekning ii.

Han föddes den 19 Juli 1838 i Luleå. Son af pro-
vinsialläkaren doktur E. M. Waldenström och hans senare
hustru Margreta Govenius, erhöll han en sträng upp-
fostran. Fadnen, som i bada sina giften* hade mänga
barn, var icke smittad af den pjunkiga filantropi, som ut-

märker \ar tid. Möjligen gick han nog långt i den
stränghet, Iivarmed han sökte hos sönerna inskärps tukt

Doktor Waldenströms löna husfru var m fosterdotter (ill

landdififiliiigon. sedermera justitierådd Bekom, hvilkon var den som
! lioMmgöpbitson, då Kön bottom* län Uktatas geiioin

utbrytning m Vesterli ittans.

l^^HB
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och goda seder, men att afsigton dennecl vanns, visar
Sig doraf, att alla lems söner, sex i förra giftet och fyra
i det senare, blifVit män i staten och i allmänhet, oin än
med mer eller mindre begafning, pa ett hedrande sätt

fyllt de platser, som blifvit dem anförtrodda.

Ifrån början syntes Paul Letter Waldenström bafva
föga lust för bokliga sysselsättningar. Det is, att d n
mod, a-liga kärleken haft någon möda att meddela honom
modersmålets allra första element. Men snart visade han.

att anlag- för studier icke saknades. Redan da lian såsom
en nio ars gosse besökte Luleå dåvarande apologistekolo,

överträffade han alla sina klasskamrater, icke ens med
undantag af don ett ar yngre brodern Johan, sedermera
sa ryktbar såsom läkare. Ju längre han framgick på
sin studiebana, desto mera gjorde han sig känd för ut-

märkt begafning. Sedan han blifvit akademisk medbor-

gare, utlade han filosofie kandidatexamen med höga bct\ .

Ehuru han derefter ingick i läroverkens tjenst, ådagalade

han ett varmt intresse för teologien och framför allt föl-

en lefvande kristendom. Under sin Upsalatid var han

en medlem af den teologiska föreningen, inom hvilken

han gjorde sig känd ieke blott för nyss omnämda intresse,

utan ock för sin dialektiska förmåga, i senare afseendet

öfverträflad af en enda, en juris studiosus, som sedan

blef ecklesiastikminister. A ida märkvärdigare än hans

dialektiska klyftighet var dock hans inlägg i landets reli-

giöst-literära verksamhet. Redan helt ung, utgaf han en

allegori, »brukspatron Adamsson», hvilken, bildad efter

Bmiyans »En kristens resa», visserligen vittnade om både

religiös ränna oeh formel talang, men också om en slags

hypercvangelism, som ådrog honom strängt tadel. Hans

djupa medkänsla for vid synden fastkedjade nienniskor,

hvilka förgäfves rycka oeh slita på sina kedjor och ingen-

5
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ting högre önska än att kunna krossa dem, förledde ho*

nom till att framställa nåden såsom af sådana människor

redan vunnen, i stället för att lata den, såsom den akta

lutherska kristendomen lärer, vara ett mål, som de sträfva

efter och som de äro mer eller mindre nära efter upp-

riktigheten af deras frälsning"$begär. Denna literära pro-

dukt var dock icke någon exponent af hans hitfntdsakliga

verksamhet såsom en kyrkans van pÅ denna tid, enär

denna verksamhet hade pA det hela en praktisk karakter.

Det var iekc såsom skriftställare utan såsom predikant i h

andlig talare som Waldenström ännu sa lllnge utmärkte sig.

Redan under sina studieår hade han emottagit hade

djupa oeh lifliga intryck af kristendomens sanningar. Som
han ieke iir en inåtvänd natur, utan tvärtom sa utåtvänd

och sa benägen att gripa in i det yttre lifvet som någon

kristlig karakter kan vara, började han redan under yng-

lingaaren för andra förkunna de sanningar, i hvilka han

sjelf funnit lif. Den ovanliga förmåga han egcr såsom
andlig folktalare, ådagalade han redan frän början. Denna
förmåga har ieke tillkommit genom öfning, om den också

derigenom tillvuxit, utan är ett rikt lan från ofvan. —
Densamma visade sig sedermera vara förenad med gaf\ an

att pä ett mycket enkelt oeh likväl fängslande sätt skrifva

till folket i andliga ämnen. D^n religiöse skriftställaren

blef hos Waldenström en medtäflare till den andlige folk-

talaren, kanske dock utan att fullt uppnå honom. På
denna sk ritts tällaretalang fick han med tiden lemna tal-

rika prof.

AV. öfvertog vid Kusenii franfälle 1868 redaktionen
af dennes vidt spridda tidskrift »Pietiston

, som mot
slutet af den senares lefnad innehöll af denne författade

predikningar öfver kyrkans nya högmässotexter. Ifrån

början redigerades tidskriften i samma riktning och med

PAUL PKTTEW WALDEXSTUÖil. 10:5

ledning af samma dogmatiska uppfattning, som af dess

förre utgifvare och grundläggare. Men tota dröjde icke

synnerligen länge. Omkring ar 187.5 mt rattade en vänd-

punkt i AV:s religiösa utveckling, en omkastning i h.i

trosaskadniug. Han troddo sig vid denna tid linna, att

Kristi lidande och död ej såsom ställföreträdande har

något stöd 1 bibeln, ieke förnekande, att Kristus var

dod för oss, kunde han dock ej finna, att han var dol

i ställd för oss. Dessa åsigfcer uttalad e han allra först

i de aforisnier, som han utgaf och försvarade i oeh foi

pastoralexamen, hvilken han nämde ar med högsta vits-

ord i alla ämnen ailade. Strax derefter lät han sin nva

lärouppfattning blifva mera allmänt känd genom att ut-

tala den i den tidskrift, han redigerade. Som han gjort

sig känd lika mycket för glödande nit som ovanlig be-

gafning och hans asigter i och för sig hafva något till-

talande för det menskliga förnuftet, ändock de i sjelfva

verket lida af en olöslig logisk motsägelse, var det ieke

underligt, att han fick en mängd anhängare oeh ofter-

sägare, af hvilka sannolikt den minsta delen förmår fatta

den nya lärans verkliga innebörd. Det kunde ej heller

åtminstone frän början vara lätt tor hans anhängare att

fa syn på lians dogmatiska ståndpunkt. I sitt försvar

för de nya asigterna \isade han sig mycket inkonseipvcnt

oeh motsägande. Dä detta icke kan förklaras af bristande

tankereda, enär han alltid gjort sig kand för både klarhet

oeh skärpa i sin tankeverksamhet, hvilken var då orsaken?

Vacklade han inför de yttersta konsekvenserna af sin lära

konseqvenser, som måste rifva upp bryggan imellan

honom och hans förflutna lif, dermed öppnande ett s\alg

emellan honom sjelf och hans trosvänner? Dt veta vi

ej. Men livad vi veta är, att hans dogmatisk. 1 sigttttl-

förändring hade vidtgaende följder.

I
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W. blef en religiös partichef, som visserligen teore-

tiskt aflägsnat sig från den svensk-lutherska kyrkan, men
dock från början praktiskt ej trädt utölVer hennes rå-

liiiier. Det dröjde dock icke synnerligen länge förrän

lian både i teori och praxis skild 1 sig frän don kyrka

hvars vigde tjenare lian vai", fin ån lians offieiela verk-

samhet var lektorns i kristendom och grekiska vid TJu i

liwgrö allmänna Inroverk. Sedan lian utbytt detta lektorat

mot ett annat uti samma ämnen vid motsvarande läro-

verk i Gefle. företog lian sig att pä ett bönehus i Upsala

utdela den heliga nattvarden. Efter ntt i följd häraf hafva

af Upsala domkapitel, som höll strängt på den kyrkliga

ordningen, blifvit dömd till varning, utträdde W. ur kyr-

kans fcjenst och bildade en friförsamling, af hvilkcn lians

anhängare till största delen blefro medlemmar. Partiet

hade således blifvit en sekt. Denna sekt är vidt spridd

inom fäderneslandet. Medlemmar af densamma finnas

äfven mom Xord-Amerikns förenta stater och såväl häri-

genom Söm genom den litliga strid, hvilken uppkom i

den dogmatiska tvistefråga, sektens ledare framkastat, bl ef

hans namn ännu mera kändt än förut. Få svenskar hafva
pa senare tider sa mycket låtit tala om sig som AV". Be-
tydenheten af den .-ekt han bildat och lifligheten af den
strid han framkallat gjorde honom känd icke blott i de
skandinaviska länderna, utan at\en inom Tysklands teo-

logiska vcrld.

Såsom ofta är förhållandet vid all sektbildning, har
icke endrägten inom den bildade sekten kunnat bibc-

i las. \V. liknade såsom partichef från böljan en nian,

pa hvars starka rop ett mangstämmigt eko frän skilda
hall svarade. Men omsider utbytt, s -Ut här och der
emot sjelfständiga ljud. Samklangen efterträddes af dis-

sonanser, och det är tara. värdt, att dessa icke såsom i

den AVagnerska mu n lus,, ,g j n harmoni, hvars
beh« do t.jem.t att förhöja. Det är att förmoda fortlef-
vandet af de haptistiska feigter, som uppt.adt inom den
waldenströmska sekten och skulle hafva sprängt don-
samma, om icke den gemensamma motståndarens, den
svenska statsky rl.

i bekämpande gjort det för sektoi

medlemnmr ttll en nödvändighet att lialla til sammans.
Mm har höjt skilda fanor, men man för dem till . n»

sam strid emot kyrkan, om icke allmftiit emot hem
tillvaro, dock emot hannes lära, kult och ordnii W.
är numera ej don - anföraren för sekten och d n
dominerande ställning, som densammas upphofsman förut
intagit, har icke förblifvit orubbad Han har fått

samma erfarenhet som mangen före honom, att d pä
de religiösa partiernas mark är lättare att upptända en
eld än att begränsa honom. Hans närmaste man, pastor

Ekman, gom l^c ansågs för hans eko, frigjord sig

alltmer från hans ledning och blef i dopläran till ooli

med hans motståndare. Som toleransen hos religiöst
]

tier, liksom hos politiska, egentligen gar ut på att t -

rera sina egna äsigter, men deremot förhålla sig helt

intolerant emot andras, kunde icke förhållandet vara annat

än att äfven AV. fiek pröfVa på denn nskap h | rti-

toleransen ibland dem af hans förra anhängare, som i

dopfrågan (»infattade andra asigter än hans. Det gick sa

långt, att hans uppsatser icke intogos i en tidning, som

gick och gälde lör att vara waldenströmiansk.

Äfven i f.ihållande till kyrkan står den rvktbai

sektehefen pa en något annan sund punkt än mänga fl!

sektens medlemmar. Han är mera moderat, emedan han

har mera förstånd; de äro mera aggressiv,» i sitt förh

lande till statskyrkan, emedan de jomförolsevis fatt mindre

af denna gatva på sin lott. Ledde af ett inskränkt parti-

!
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sinne, sträfva de mod en ifver, som vore värd en bättre

sak, att kasta öfver ända den evangeliskt-lutherska kyrkan

i vart land. Han dareniot mod sin genom grundlig bild-

ning utvecklade intelligens kan icke so någon så stor

lycka för det svenska folket ligga dcruti, att en institu-

tion kommer bert, som undor sa många sekler uppburit

detta tolks andliga kultur. Synvidden är också i nästan

alla afscenden större hos AV. sjolf än hos medlemmarno

af don s kt, han bildat, och do som äro tillräckligt egen-

kära att vilja omancipera sig från hans ledning, äro just

do, som blindvis storma an icke blott mot kyrkans sakra-

mentlära, kult och ordning, utan öek mot henne sjelf.

W:s öfverlägsonhet icke blott öfver sekten i dess

helhet, utan ock öfver densammas främste nian näst ho-

nom sjelf visade sig icke minst, da de bada hufvildmannen

för waldenströmarne sa kallas, som bekant är, donna

sekt efter sin upphofsnian och förste ledare — uppträdde

pa den svenska riksdagen. Redan deras stora inflytande

på massorna hade för dem öppnat dörrarno till riksdagens

,indra kammare, visade sig Ekman såsom en blind parti-

ifrare, utan blick för någonting annat än sin afvoghet

emot don institution, som bildade ett balverk emot det

allf.tr stora utbredandet af den sekt. till hvars ledare han

hörde, lians forne lärofader deremot var icke blind för

de oöfveiskadJiga följderna af statskyrkans upphäfvande.

Han var för litet partisinnad att utan vidare vilja bidraga

till en katastrof, hvars vådor han insåg. Han var den
förståndige lädren, Ekman var det obetänksamma barnet,

som i. -ko kunde sträcka blicken öfver den närvarande
stunden med dess partikraf.

Såsom riksdagsman väckte W., bvilket var att vänta,

ett mycket stort uppseende redan frän sitt första upp-

trädande. Det är naturligt, att han med sin makt öfver

1
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det oförberedda ordet »in dialektiska skärpa och sin
uddiga tintlighet genast skulle intaga ett framstående rum
bland andra kammarens förmågor. Hvad man deremot
ieko kunde vänta var, att hans föredrag skulle framför
allt utmärka sig för en skämtsam karaktär, att hans na-
turliga qvickhet skulle spola i fiere färger som en reto-
rikens kalospintheroolin.matokrenc, till stort nöje för audi-
toriet inom kammaren, till förvåning fur flertalets till

ogillande af några lä. Nekas kan icke, att det förefaller

något egot, då man hör det religiösa allvarets man in-

blanda skämtet i nästan hvarje anförande, äfven la fråga
är om rätt allvarsamma saker. Mm innan man bry
stafven öfver W:s uppträdande med tal, i hvilka det ko-

miska ingår såsom en väsentlig beståndsdel, far man icke

förgäta, att en personlighet, sa mångsidig som hans, kan
uppträda i mycket olika former, utan att någon af dem
saknar läste i hans naturliga skaplynne. Om han gifvit

vika for sitt lynne, som kommer honom att i ögonblicket

se hvarje saks löjliga sida, far man ursäkta honom, fast-

än det skulle vara önskvärdt, att han mera än som skott

begränsat .invändningen af sin Ifrågavarande gafva; och

man må akta sig för att instämma med do pedanter, som
ieko kunna tala något skämt, huru qviokt det än ma vara,

äfven om det icke vänder sin udd mot någon monniskas

karaktcr och sedliga förhallande. Huru än W:s uppträ-

dande pa riksdagen bedömdes af den stora allmänhoten,

visst är, att han genast från början ansågs for kammarens
icke laugt ifrån störste talare och alltid hade dess öra,

om än hans parlamentariska uppträdande i sjelfva verket

var mycket mera qviokt än parlamentariskt.

Under 1887 ars majriksdag har hans anseende lidit

ieke sa litet af bräck och det af följande orsak. Sodan

don Themptanderska ministören gift it ^tt riktigt kraftprof

!
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pa sin frihandelsvänlighet genom att upplösa nämda åra

andra kammare, uppflammade såsom bekant !ir den mest

förbittrade strid emellan frihandlare och protektionister.

YV.. stridsvan, ehuru förnämligast inom < tt helt annat

område, kund, 1 icke möts to böjelse att med aldrig

förnekande mod uppträda pa* stridsplatsen. Oförsagdt

s ii I
• han sina vapen, men hade den oturen att skada

sig sjelf, såsom plägar blifva fallet vid ett oförsiktigt be-

gagnande af gevär, som man icke riktigt furstav sig på;

Han skref i den tullpolitiska frågan en tidningsartikel

mod öfverskriften : livad som är visst . Han rörde sig

der med siffror, m d hvilka han ville stödja de frihan-

delsvänl is tor, han 1 1'ftiktade, men dessa siffror visade

sig vara ofullständiga och derigonom vilseledande, hvar-

! lians artikel alldeles icke ådagalade livad som var

visst, utan tvärtom livad som var mycket ovisst ocli opå-

litligt. Derigenom gaf han sina motståndare vapen i

händerna och skadade ohjelpligt sitt anseende inför hela

det stora prot »ktioni&tiska partiet. Billigt kan man ock i

undra pa, icke blott att "waldenströmarnes mest framstå-

ende ledare mod sådan ifver kastat sig in i en strid, som
rörde sig inom ett område, vidt skildt ifrån det, inom

hvilket han upptriidt såsom en lodande personlighet, utan

ork att han med en sådan säker ton yttrade siff i fnuror,

med hvilka han inom en kort tid icke gerna kunde hinna

göra sig rätt förtrogen. Underligt förefaller det ock. i

mången, att en man, livars skarpsinne ej kan förnekas

och som hvarken är importörsintressefcS målsman och

va pen draga re eller under en läng följd af ar allt ro i

förälskat sig i en viss statsekonomisk teori, uti sina

r emot protektionisterna franistält sa mänga både
i a och omöjliga skäl, hvilka hänvisa på allt annat

iin don skarpa och omfattande blick, som man är van att

i
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finna hos honom. Men man bohöfver icke gå långt efter
förklaringen. Att lian kastat sig [n i den tullpoliti
striden, är mycket naturl.gt, da han såsom riksdagsman
hade att deltaga i denna frågas lösning, och en sådan
polemisk natur som hans finner någonting tilldragande i

en strid, som erbjuder godt utrymme för hans dialektiska
slagfärdighot. Att han äter I. ignade ett språk, liv.

säkra ton var egnad att rota lians motståndare, kan icke
öfvorraska någon som erinrar sig, att han en tid varit
ledare för ett stort religionsparti, inför hvilket donna ton
blifvit flitigt be i i ad och väsentligen bidragit till ti

fm-vandtemas samlande och sammanhållande. Den som
vant sig att tala i om en general, har svårt att yttra

sig såsom en man ur ledet, och don som inom m krets

varit den lodande kraften, vill också vara det inom en
annan. Det bör icke förtänkas AV., om han vill uppträda
pa det statsekonomiska området på samma salt som inom
det religiösa, der han för de mänga tusenden varit ett

orakel eller en mycket stor auktoritet, åtminstone tills

der uppstått en eller flere auktoritet sr, om vilja täfla

med honom. Att äter AV. är frihandlare och främst em t

allt skydd tor landtmannanäringarna, kommer sig h t

enkelt deraf, att han lika litet känner jordbru betr)

som sättet att drifva den näring, hvars idkare han tröst r

med att rikta deras blick emot ett allt för luftigt p
spektiv. Om lian i likhet med det stora flertalet af Norr-

einds befolkning endast vore afvogt stämd emot spaumals-

tullar, si. ullo detta icke vara und i t, da han är norr-

länning och statsekonomien icke ingått i hans studier,

men att han är rent af fiendlligl stämd emot allt sia,

skydd för vart kinds modernäring kan förfalla märkvär-

digt. Tv del visar, att lian, sa vidt vi första, saknar

blick för land tbefol k ningens verkliga behof. Detta torde

I
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dock kunna förklaras deraf, att lian i alla lider varit

stadsbo ocli icke blifvit i tillfälle att lära kanna befolk-

ningens verkliga ställning och behof på landet Under

de resor, lian ofta gjort pa landsbygden för att. jbtalla

andliga föredrag, har han naturligtvis icke blifvit i till-

fälle att skaffa Sig denna felande kännedom för att med

verklig sakkunskap kunna uppträda i den strid, som svå-

rare an någonsin kanske sodan A^n olyckliga frihetstiden

söndrat det svenska folket. Al era underligt torde det

synas, att lian icke inser stadsmannanäringarnas och i

allmänhet var fabriks- och handtverksindustris bokof af

skydd, emot det Öfvermäkt%a utlandets konkurrens, i

hvilken det kapitalfattiga Sverige lika litet kan i längden

bestå som dvcrgen i kamp med jätten. Alen äfvon här

är förklaringen ej lftngt borta, AV. är representant för

en af vart lands större handelsplatser, en betydande im-

p< rtoit, hvars förnämstil exportartikel är trävaror, hvilka

icke behöfva något skydd. Ta sådana orter inandas inan

* till sågandes frihandel med sjelfva luften, och för fler-

talet af invanarne ärö kanske protektion ism och idiotism

identiska. W:s frihandelsvänlighet ar således fullt för-

klarlig, ehuru den befinner sig i strid med det allmänna

tänkesättet hes det svenska, folket, som nu till sitt stora

flertal är protektionistiskt sinnadt, utom i fråga om tull

pa spanmal och kanske några andra jordhruksalster.

W. har under sin riksdagsverksamhet icke blott be-

fattat sig med nu ifrågavarande ekonom iskt-politiska fräga,

utan han har nppträdt i en mängd andra frågor, som
icke mod religionen statt i något omedelbart sammanhang.
Han har flitigt låtit höra sig som talare i riksdagens

andra kammare och dermed riskerat att förlora kamma-
rens öra, emedan han härigenom lätt kunnat framkalla

den opinionen, att han talar hade i saker, som han be-

--...'.
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griper, och i dem, som han icke begriper. Genom ett

sådant mångsidigt tankearbete har visst icke hans f r-

u »ga försvagats. Den haj visat sig likna ett mynt, som
behåller sin valör, äfven om det utvexlas i småmynt.
Men att. han icke kunnat med samma framgång behandla
en hel hop ,dika frågor, ligger i sakens natur/ Det lärer
väl knappast finnas någon intelligens, som är nog tark
att förgrena sin verksamhet med samma kraft till en
mängd olika ämnen. Behandlingen af dem måste blifva
något grund, liksom strömmens grenar genom deltaland t

alltid äru grundare än strömmen är. innan förgreningen
eger rum.

Den andlige folktalaren och politikern har ds n
under sin riksdagsverksamhet ådagalagt den hetsighet i

lynnet, som han redan förut under den kyrkliga striden

med sina förmän i Upsala domkapitel lade i lagen o h
som framkallade näpst af en öfverdomstol. Han har

under en riksdagsdebatt emot en parlamentarisk niot-

tandare tillåtit sig en personlig föraärmelse, t c hvilken

han varit tvungen att bedja om ursäkt. Utan tvifvel har

han vid sådana förlöpningar varit liiligt öfvertygacl om
den taktiska grund, pa hvilken han stal t sig. du han
grep till dylika skarpa vapen, med hvilka man vanligen

skär sig sjelf i dtn hand, livarmed man haller dem; m n

hans uppträdande vid dessa tillfällen bevisar, att han

icke är fri frän den passion, som vanligen finnes i s

sådana personel-, hvilka pa ett mera omfittan sitt gripa

in i det yttre lifvet och draga i härnad em». t gamla

former, under sekler invuxna i det mensklig, föreställ-

ningssättet. Man ma här icke döma för strängt. Det

är lättare att föreskrifva, huru man skall kufva och be-

vaka det (ddiga lynnet än alltid hälla det i tygel, liksom

det är mycket lättare att hälla forclå.sninsrar ofver hot-

!
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lighet ;'in att iakttaga den, då tålamodet är mindre än

det prof därför som möter. För öfrigt må det med af-

•ihI på W:s uppträdande på riksdagen icke förgätas,

att en man, livars bröst liksom sväller af verksamhets-

begär och synes vara till och med mera uppfyldt deraf

än lians hnfvnd är fullt af idéer, har svart att finna

i alltför snäfva former. Det är hos honom någonting

jäsande, för hvilket de parlamentariska formerna äro för

trånga. livad som ställer sig utmanande emot hans lust

att ingripa och förändra till förman för meuniskors eller

samhällets sanna vä!, såsom han uppfattat det, tycker

han sig icke behöfva skona, älven om han dervid stöter

hufvudet emot former, som han är skyldig att under-

kasta sig.

Hur olika AV. än ma bedömas och huru mycket det

än passar in på honom livad som sades i i den store

m ren: laudatur ab his. eulpatur ab illis» (han be-

rönunes af det ena partiet och tadlas af det andra), sä

n åst i alla medgifva, att han iir en ovanlig man. Oför-

färad har han gått fram sin väg, och det tadel, som ar

nadt att nedslå och förödmjuka vanliga menniskor, det

hai ick utöfvat någon dylik verkan pä honom. Tvärtom

synes han hafva funnit sig väl i striden i likhet med
Lars Levi La&tadius, hvilken deruti fann någonting upp-

IitVande och tycktes älska den spänning af själens kraft

t liden tar i anspräk. Skarpa hugg har W. gifvit

och skarpa har han fatt uppbära, sa att han med dvn

kartaginiensiskn generalen kan säga: >jag hufvci lagit

och hlifvit n». Det senare har han dock svart för

att medgifva och det vill vara mycket till för att han

11 erkänna sig hafva orätt Att detta är ett fel, m i

nia medgifvas, men hvem saknar sådana? Utan tvifa I

samman hänger det med den oböjlighet i karakteren, som
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plägar kiinneteckna handlingens män. Genom W:s hela

lif och verksamhet går ett drag af manlighet, ocli det

veka har aldrig haft något rum i hans själ. Denna man-

lighet är i förening mod lians begåfnittg och lians krist-

liga nit hufv udorsaken till den oerhörda framgång, han

haft. i sin religiösa parti- och sektbildande verksamhet.

Få hafva för en sådan verksamhet varit sa utrustade

m han. Skall man åstadkomma brytning med auktori-

teter, till hvilka folket under århundraden vant siö
r att

se upp såsom någonting både pålitligt och mäktigt, så

far man icke lemna rum at någon vekiig fruktan. Mi n

man måste ock hafva sådana gåfvor, som äro särskild t

lämpade att hänföra massorna och ryeka dem med sig.

Det är just sådana gafvor, som fallit pa W.S lott. Visser-

ligen är han icke något banbrytande snille. Hans asigter

i försoningsläran äro ingen nyhet i sjelfva -s rket Do

synas oss vara endast en modifikation af dem. som förr

hlifvit uttalade af den tyske teologen von Hoftman,
)

sätt och a is W.s själsfrände. Men för en religiös parti-

chef behöfs icke förmågan af teoretiska initiativ. Hufvud-

saken är att man förmår menniskor att tro de åsigtor

vara sanna, med hvilka man uppträder, och härför är

det A\
r

. framför allt är begafvad. 1 tal ocli skrift ådaga-

lägger l.an en klarhet i formen, som icke gerna kan

öfverträffas. Till denna klarhet ansluter sig en slags

populär vältalighet, som väl icke visar sig deruti, att

han är originell i ordets högre mening i frågi om ut-

tryckssätt och bilder, men ändock har en stil. som fängslar

genom sitt bevisningssätt, sin sinnrika uddighet. med

liv ilk n han understundom förenar ett fyndigt använ-

dande af gamla bilder, sa att do förekomma som ma.

Visserligen märker man icke mveket af den religiösa

känsla och hänförelse, hvilken man vantar hos en sa in-

I
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flytelserik religion slärare. Han tyckes ställa sig utom

gitt ämne och, oberörd af all religiös värma, tala deröfver,

luon ända kan ingen af dem, som hört honom, förneka

att han är en andlig talare för folket af hög rang, utan

hvilken egenskap han a al icke blitvit en af de mest in-

flytelserika personer pa {]<•{ religiösa området, som vart

land pa senare tider haft att uppvisa.

AV erbjuder mycken likhet med A. X. Rutström.

Det vore kanske för mycket att pa dom tillämpa Sune-

borgs yttrande om Tegnér oeh Leopold: »att de, om-
kastade i tid oeh rum. nästan varit hvarandra», men
nog finnes tillräckligt med jemförelsepunkter. Både Rut-

ström och Waldenström hafva ådagalagt utmärkta för-

ndsgåfVor, förenade med en lynnets liflighet, som kastat

in en viss oro i deras lif, under det att. de stält ett man-
ligt lugn emot de svårigheter och obehag, som de till

ieke ringa del sjelfva framkallat. Rada hafva utmärkt
sig för den verksamhetslust, som icke kunnat inskränka
sig till ett område, liksom om detta, huru stort det än

varit, ieke haft ti llräcklig vidd för deras verksamhet. Rada
hafva varit ledare för stora religionspartier oeh kommit
i konflikt med kyrkliga myndigheter, mot hvilka de ieke

alltid iakttagit den aktning, som lagen stadgar oeh ieke

uran dess näpst förbis Rada hafva skaffat sig ett

namn som stora andliga talare oeh äfven i bunden form
uppträdt såsom författare, ehuru Butefcröm med större
fram- i Rada hafva lemnat kyrkans tjenst, den ene
al tvang, den andre frivilligt. Och huru stort intresse

de haft för den stridande forsamlingens angelägenheter
har detta ieke hindrat dem att uppträda pa de stridande
politiska partiornas valplats. Da Rutström, hvilken sanno-
likt utgick frän ett fattigt hem, ieke blef i tillfälle att
t rskaffa sig några grundliga kunskaper, har AV. deremot,

medlem af en välbergad familj, fatt en god aka.f misk bild-
ning, om säkerligen varit honom till icke rin^a gagn i

hans ieke blott pedagogiska, utan ork religiösa vaksamhet
Ra den förre strängt höll sig tast vid kyrkans lilra, tastÄn
han anklagades för katten, har AV betänkligt sökt att
omgestalta hennes materiela princip eller f-u-sonin^laran,
utan att ändå blifva i samma grad förkättrad som Rut-
ström. Ren sistnämdo fick göra bekantskap med lands-
flyktens försakelser och hans dödsläger bäddades i ett
tangelse. Det gifVes icke minsta skäl till den förmodan.
att Y\

., som ännu lefver, kommer att pröfva på en så
sorglig lott. Hans lefnad har infallit mera än ett år-
hundrade senare i tiden än Rutströms, oeh var tid ar
mera liberal än frihetstiden. Man far icke beskylla var
samtid för en trångbrästad renlärigt] tsifver,

i man
behöfver ieke befara några våldsamma utbrott deraf. Hvad
som med större skäl kan befaras är. att liberalismen sjelf

blir sa träng i sin uppfattning af samvetets rätt, att det
blir renlärighetens män, som blifva de förföljda.

A\. är en man i ännu kraftfull ålder. Hurudan han-
teoretiska ståndpunkt kommer att blifva. kan lika ht t

någon säga, som huru hans praktiska verksamhet komis
att gestalta sig. Det vis a ir, att han alltid måste tag

med i räkningen, när fråga är om var tids kyrkliga för-

hållanden oeh deras karakteriserande.

Sedan ofvanstående levnadsteckning blitvit nedskrifven,

har "Waldenström gjort en resa till oeh i Nord-Amerikas
förenta stater. Der har han, såsom det var att \in\tu

uppträdt med pä det hela stor framgång. A - _n
har man hört det omdömet uttalas, att det under Augu-
stanasynoden lydande prest rskapet kulle räkna en In I
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mängd medlemmar, i »fscenele pa mulliga talarogåfVor

iemmroda med AV. eller öfvertrafVande honom, hvilket är

en högst otrolig- sak, sa vida ej detta presterskap i fråga

om begäfning har en rent af privilegierad ställning ibland

kli ivsict i hela den kristna världen, en sak, som mod

skäl kan betviflas. M n a andra sidan har han blifvit

öfverhopad med beröm och stäld vid sidan af Bccchrr,

hvilket val ocskså ar öfverdritVefc. Naturligtvis måste om-

dömena om den man, som är denna lefnadsteekning"S före-

mal, blifva olika, så snart fråga ar um hans betyd 1

som andlig talare. Beträffande innehållet af hans före-

drag, kan det ju ej vinna bifall af dian, som hafva en

helt olika uppfattning af förson ingslaran, hvilken just är

den medelpunkt, hvarifr.m alla evangeliska sanningar utgå

si an radier. Protester hafva i detta afseendc icke heller

saknats?. Men det svnes ock lisrga i sakens natur, att

( n form, livari \V. åskådliggör sina dogmatiska åsigter,

blir föremal för något olika omdömen. Ty icke blott

den individuella smaken, utan äfven och framför allt don

dogmatiska ståndpunkten, som medvetet eller omedvetet

inverkar på omdömet öfver ett andligt föredrags äfven

rent formella egenskaper, måste i här ifrågavarande af-

seend • göra sig gällandi

Tryckfel.

Siil. 3"Z rad. 17 uppifrån står: (»iver,

» <n » t ra:

•"'-. <> uppifråu ajunktus;

SI. T 1;;

•

1 Fi an;

» ; t\ ra.

ndjufiphis;

rus. \
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